
Slovo k Vianociam
Rok čo rok k nám prichádzajú a najskôr nená-
padne. Je to tak. Najkrajšie sviatky roka sa
opäť blížia, už môžeme pomaličky počítať dni.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, lásky-
plné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko
prívlastkov. Sú to Vianoce.
Všetkých ľudí dobrej vôle spája ústredná
myšlienka Vianoc, narodenie Ježiša. Je to ten
pravý symbol, ktorý má kresťanov sprevádzať
počas týchto dní, nielen na Štedrý deň. 
Blížiaci sa sviatočný čas symbolizuje pre
každého z nás niečo iné. Pre deti je to Dedo
Mráz,  ktorý sa v noci tíško a nenápadne vnára
do detských snov, aby sa po prebudení ich
sníček premenil na vytúženú hračku či iný
darček. Pre ostatných, ktorí už zabudli na 
detské sny, je to doba radostných starostí. 
Beháme po nákupoch. Každý rok si sľubu-
jeme, že darčeky kúpime skôr, ale nie
každému to vyjde. Starosti zahoďte za hlavu,
rozvrhnite si čas na kúpu darčekov ale i to, kto
sa o čo postará a pripraví. Rozdeľte si úlohy
tak, aby ste mali na všetko dostatok času 
a tešte sa pritom na niekoľko dní voľna a na
pokoj domova, na krásne vyzdobený strom -
ček, kapustnicu, vyprážaného kapra, na milé
prekvapenia a na iné dobroty. 

Ocitli sme sa teda v období, ktoré sa dá vy-
jadriť jednoduchou myšlienkou – blíži sa čas
radostný, blíži sa čas vianočný. Vnímame ho
ako obdobie plné pokoja, Božieho slova – hoci
to znie i paradoxne – počas studených dní 
a ešte mrazivejších nocí i obdobie otepľovania
medziľudských vzťahov. Aj keď sa neskôr
rozvidnieva a skôr stmieva, predsa v tomto
vzácne radostnom čase sú ľudia k sebe o niečo
milší a majú k sebe bližšie než po iné  všedné
dni....
Vianoce to je predovšetkým rodina, plný dom
príbuzných, známych a priateľov, ktorí sa tešia,
že sa po dlhšom čase opäť vidia a že sú spolu,
že je im dobre. Vianoce to sú rozsvie tené ulice
plné ľudí, ktorí chcú prekvapiť svoj  ho blízkeho
nejakým pekným darčekom. Vianoce to sú aj
rozžiarené oči detí, ktoré nemôžu spať v očaká-
vaní, akú darčekovú nádielku im Štedrý deň
prinesie. Vianoce to sú aj stoly preplnené do-
brotami a pokrmami, ktoré štedrá príroda
ponúka. Vianoce to je aj Božie slovo, ktoré
nám viac ako po celý rok pripomína, že je tu
Stvoriteľ, že je tu Ježiš, ktorý sa narodil a obe-
toval pre ľudí. Božie slovo sa zrodilo a zapísalo
pre väčšinu z nás do sŕdc natrvalo. Vianoce to
je aj láska vo všetkých jej podobách. 
Nie je to však iba obdobie blížiacich sa
Vianoc, ktoré nám pripomínajú decembrové
dni. Je to aj predzvesť zatvárania dverí za

rokom končiacim, príležitosť na bilancovanie
jedného roka, ktorý len nedávno začal a už sa
rýchlosťou svetla blíži jeho záver. 

Preto mi dovoľte vysloviť slovo k prichádza-
júcim sviatkom Vianoc a blížiacemu sa nové -
mu roku. Obdarte všetkých tým najkraj ším
darom, ktorý nikoho nič nestojí, ale našim
blízkym dá veľa. Je to úsmev, láska a vytvore-
nie pohody pre všetkých okolo seba. Kiežby to
vianočné svetlo porozumenia a pokoja vo Vás
zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší
vianočný dar. Pričiniť sa o to musíme pre-
dovšetkým sami, vo svojom vnútri. Nech sú
pre Vás vianočné sviatky príjemným zasta -
vením, aby ste načerpali veľa radosti do ži vota
a silu prekonať všetky prekážky, ktoré Vám
nastávajúci rok prinesie do cesty. Do nového
roku veľa splnených snov Vám prajem. Nech
Vaše srdce pre vernú lásku denne bije a šťas -
tie na duši Vám radostne žije. Prajem Vám
12 mesiacov bez nehody, 52 týždňov pohody 
a šťastia, 365 dní bez starostí, 8760 hodín
lásky, 525 600 minút jedinečných okamihov 
a zdravie..

Z celého srdca len to najkrajšie 
Vám praje starostka obce 

Viera Krakovská
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Veselé sviatky vianočné, 
pekné cesty polnočné, 

pod stromčekom pekný darček, 
na Silvestra rezký tanček, 

zo zábavy rovný krok 
a potom šťastný 
celý nový rok.

Krásne a požehnané 
vianočné sviatky 

a nový rok želajú všetkým
občanom predstavitelia 

samosprávy 

obce Brusno
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Vážení občania, 
na našom obecnom úrade existujú obecné kroniky, do ktorých má mož-
nosť nahliadnuť každý občan. No nie každý má dostatok času, aby pri-
šiel na obecný úrad a listoval v kronike. Preto sme sa rozhodli
zverejňovať údaje o našej obci aj v tomto obecnom časopise. Budeme
postupne uverejňovať historické obdobia. V minulých číslach sme sa
venovali histórii brusnianskych kúpeľov a  histórii obcí Brusno a Svätý
Ondrej nad Hronom, ktoré boli v tom období samostatnými obcami  až
do roku 1960. Uverejnili sme aj obdobie od roku 1939 do oslobodenia
obce sovietskou armádou. V minulom čísle boli  uverejnené informácie
z kroniky obce Svätý Ondrej nad Hronom v rokoch od 1944 až do roku
1950.V tomto čísle sú zapísané udalosti od roku 1951 až do roku 1953. 
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,
a preto niektoré pojmy a fakty budú dnes pre vás aj úsmevné.

istória našej obceH

Dočasná miestna správna komisia na svojom zasadnutí dňa 31. júla
1949 podľa zákona o obecných pamätných knihách č. 80/1920 Zb. z. a n.
zvolila Štefana Šelesta, zamestnaním železničiar, za obecného kroni-
kára. 

1951

Zánik čipkárstva
V minulom storočí, ba takmer i v prvej polovici 20. storočia bolo čip-
kárstvo hlavným zamestnaním prevažnej väčšiny mužov nielen v našej
obci, ale aj v obci Brusno a v mnohých obciach nášho okresu. Nebolo
to závideniahodné povolanie. Chodiť s 60 až 80 kg ťažkou brašnou na
chrbte po jarmokoch a trhoch, spávať v zadymených krčmách na zemi,
byť vystavovaní všetkým poveternostným vplyvom po celý deň na jar-
moku alebo na trhu a pri tom všetkom mnohí ťažko živorili, len málo
bolo takých, čo sa mali lepšie. 
Nariadené úrady chceli už za  prvej republiky čipkárstvo zrušiť. Ale ne-
mohli týmto ľuďom poskytnúť iné zamestnanie, preto boli čipkári aj ďalej
nútení v čipkárstve pokračovať.  Za slovenského štátu a tiež po oslobo-
dení v roku 1945 sa čipkárstvo značne zlepšilo. Dopyt po tovare, ob-
zvlášť po textilnom a kusovom, bol veľký, nakoľko po vojne bolo tohto
tovaru veľký nedostatok a ceny stúpali. Keďže niektorí čipkári mali väč-
šie zásoby rôzneho tovaru z minulosti,  predávali tento tovar za vysoké,
ba v niektorých prípadoch až za prehnané ceny. Tým sa viacerí značne
obohatili. 
Po oslobodení v roku 1945 a zvlášť po februári 1948 bolo toľko pra-
covných príležitostí, že každá pracovná sila bola hľadaná a potrebná pre
výstavbu socializmu v našej vlasti, ba i zákon o pracovnej povinnosti
priam ukladal každému zdravému mužovi a ženám zapojiť sa do práce.
Tovar všetkého druhu sa už dal kúpiť nielen v meste, ale i na dedine, 
a tak čipkárstvo stalo sa zbytočným a nepotrebným. Nariadené úrady
preto čipkárstvo postupne likvidovali tak, že čipkárom odnímali 
živnost nícke povolenia. Viacerí sa na novom pracovisku osvedčili ako
dobrí pracovníci. Koncom roku 1951 bol odňatý živnostenský list 
poslednému čipkárovi Štefanovi Loderérovi a tým zaniklo takmer 
dvesto ročné tradičné zamestnanie v našej obci.

Ľudové hlasovanie na obranu mieru
Ešte dobre neutíchli zbrane, ešte sa úplne nezacelili rany z druhej sve-
tovej vojny a už sa rysovali príznaky tretej vojny. Svetová rada mieru
v Stockholme sa preto obrátila s výzvou na všetky mierumilovné štáty,
aby ľudovým hlasovaním zamedzili prípravám novej vojny. K tomuto
účelu boli vydané predpísané lístky, ktoré mali takýto text:

„1. Súhlasím s výzvou Svetovej rady mieru, aby bol uzavretý mierový
pakt (mierová zmluva) medzi piatimi veľmocami: Sovietskym zvä-
zom, Spojenými štátmi americkými, Čínskou ľudovou republikou,
Veľkou Britániou a Francúzskom. 

2. Žiadam, aby bolo okamžite zastavené vyzbrojovanie západného Ne-
mecka americkými imperialistami a aby veľmoci spoločne mierovým
spôsobom rozriešili otázku Nemecka. 

3. Odsudzujem zradnú reakciu, ktorá podnecuje k vojne proti vlastnej
krajine a v spolku s nepriateľmi republiky, s esesáckymi vrahmi usi-
luje sa o nový Mníchov, o rozčlenenie a zničenie republiky.“

Z členov Akčného výboru národného frontu boli utvorené dvojice, ktoré
chodili po domoch s týmito lístkami za účelom podpisu. Naši občania
túto výzvu všetci podporili. Akcia sa konala v čase od 26-teho mája do
16-teho júna 1951.

Zriadenie cintorína v Bukovci
Občania Bukovca nemali v minulosti vlastný cintorín, preto svojich
mŕtvych pochovávali v ondrejskom cintoríne. V marci 1951 bol konečne
i v Bukovci zriadený samostatný obecný cintorín, ktorý sa nachádza za
budovou národnej školy na pravom brehu horského potoka. Ako prvá
bola pochovaná Amália Rybárová, rodená Kováčiková kaplánom 
Dr. Jozefom Kočnerom, ktorý zastupoval r. k. farára Alojza Gocníka. 

Návrat r. k. duchovného z tábora
Dňa 10. októbra 1950 zaistili bezpečnostné orgány v Banskej Bystrici
na Národnej ulici r. k. farára Alojza Gocníka. Bezpečnostné orgány chy-
tili menovaného, keď vychádzal z jedného obchodu a odviezli ho autom
do tábora v Mučenku pri Nitre. Toto opatrenie orgány urobili bez toho,
aby informovali miestny národný výbor v obci. Občania obce boli týmto
postupom bezpečnostných orgánov veľmi rozhorčení. Dochádzali na
národný výbor a prosili predsedu MNV, aby išla viacčlenná skupina do
Banskej Bystrice a žiadala kompetentné orgány, aby farára prepustili
na slobodu. Táto prosba bola splnená. Do Bystrice išiel predseda MNV
s členom MV KSS a s členom MNV a žiadali stranícke orgány o pre-
pustenie farára Gocníka. V Banskej Bystrici však o zaistení farára 
Gocníka vraj nič nevedeli. O pobyte farára sa občania dozvedeli až
vtedy, keď menovaný napísal list a tam písal, kde sa nachádza. Pred-
seda MNV s členmi rady MNV p. Kováčikom  a p. Šelestom išli 8. sep-
tembra 1950 do Bratislavy na Úrad pre veci cirkevné a znova žiadali
prepustenie farára na slobodu. Tu boli uistení, že menovaný sa v krát-
kom čase vráti domov. Musí sa však prispôsobiť terajšiemu zriadeniu.
Farár sa vrátil až 24. marca 1951. Návrat miestneho farára uspokojil
všetkých občanov Ondreja, Brusna a Bukovca. 

Pamätná kniha obce vätý Ondrej nad HronomS
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Založenie jednotného roľníckeho družstva
Z iniciatívy DO KSS a pričinením učiteľa Stana Ondrejku bolo v tomto
roku v našej obci založené JRD. Je však otázne, či sa toto družstvo sku-
točne mohlo nazvať JRD. Išlo tu viac-menej o spoločné obrábanie cir-
kevného a obecného poľa členmi strany. Toto družstvo totiž nemalo
riadne evidovaných členov, nikto nepodpisoval prihlášku do družstva.
Družstvo nemalo žiadne vzorové  stanovy. Nebolo tu ani jedného vý-
konného roľníka, pôdu obrábali len členovia strany. Organizátorom
družstva bol učiteľ Ondrejka. Predsedom družstva bol Rudo Murgaš,
podpredsedom Štefan Marčok. Družstvo sa založilo za tým účelom, že
postupom času pristúpia do družstva i niektorí roľníci a poľnohospodári,
a tak sa družstvo upevní. 

Výstavba obce
V jesenných mesiacoch MNV uskutočnil výstavbu poľnej cesty na Diel.
Stará cesta sa v tzv. Kvietkovie jarku otáčala napravo a viedla cez 
súkrom ný pozemok i horu Lukáča Kvietku. Cesta týmto smerom mala
strmé stúpanie, ostré zákruty a výmoľmi boli veľmi poškodené. Nová
cesta viedla iným smerom ponad jarok cez obecnú horu, oráčinu
a v smrekovej hore vyústila do starej cesty. Skutočný finančný náklad
bol 50 000 Kčs, ktorý poskytol v rámci akcie 5M okresný výbor Banská
Bystrica. Vedúcim pri tejto práci bol Ondrej Vaník. 
V tomto roku si postavili rodinné domy títo občania: Juraj Ďuriančik, ro-
botník na píle, č. 58 v Dedine na vlastnom pozemku, Jozef Huťka, mä-
siar, č. 204 na Hronskom nábreží na vlastnom pozemku.
Asi tridsať metrov smerom na východ od bývalej notárskej budovy stála
veľká stará drevená budova, takzvaný haláš, čo v slovenskom preklade
znamená stanovište. Nikto z občanov si nepamätá, kedy bola táto bu-
dova postavená. Pri tomto haláši bola ešte malá murovaná miestnosť.
V minulosti tam bola mäsiareň, neskoršie to bola obývacia miestnosť
pre pastiera. Tento haláš slúžil v minulom storočí, ale aj na začiatku 
20-teho storočia ako nocľaháreň pre cestujúcich povozníkov, trhovcov
a iných pocestných ľudí. Vybudovaním železničnej trati na úseku
Banská Bystrica – Brezno – Červená Skala a zavedením dopravy, 
nahradila železničná doprava cestnú dopravu, a teda i haláš stratil  svoj
účel a význam. V poslednom čase tu bola maštaľ pre obecné býky a bola
v takom zlom stave, že bola obava, že sa zrúti. Jeho oprava vyžadovala
veľký náklad, preto sa MNV rozhodol ho zbúrať. V druhej polovici 
apríla 1951 bol haláš aj zbúraný. Drevo bolo občanom predané na
dražbe, tehly z pastierni boli použité na postavenie priečky v hostinci
u Kvietkov, kde sa zriadila poradňa pre matky s deťmi. Zbúraním tohto
haláša sa odstránila najstaršia drevená budova v obci, ktorá svojím
vzhľadom nerobila dobrý dojem na cestujúcich po štátnej ceste. 

Populácia
Narodilo sa 11 chlapcov a 21 dievčat. Spolu 32. Zomrelo spolu 13 ľudí,
teda prírastok bol 19. Úradných sobášov zo štyroch obcí bolo 44, cir-
kevných 35.

1952

Reorganizácia miestneho národného výboru (MNV)
Akčný výbor Národného frontu prerokoval na schôdzi konanej 10. marca
nedostatky, ktoré sa vyskytovali v činnosti MNV. Zistilo sa, niektorí
členovia, ba i sám predseda si neplnia povinnosti vyplývajúce z ich
funkcií. Tieto nedostatky prerokovala i DO KSS na schôdzi dňa 
23. marca. Členstvo DO KSS uznalo reorganizáciu MNV za potrebnú,
a preto spolu s Akčným výborom podali Jednotnému národnému vý-
boru v Banskej Bystrici návrh na odvolanie členov MNV a navrhli no-
vých členov do MNV. Boli to: Ján Kováčik (Vlnega) – povozník,
Vincent Pejko – elektrikár, Marek Bician – kovorobotník, Rudo Murgaš
– robotník, Jozef Vasilovčík – robotník, Jozef Mistrík – robotník, Juraj
Vierik – povozník a Zuzana Hermáneková – domáca. Dňa 29. marca sa
konala v sále u Jánošíka verejná schôdza občanov. Prítomní občania ne-
mali proti navrhovaným členom nijaké námietky a so všetkými jedno-
hlasne súhlasili. Potom sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu. Za
predsedu bol navrhnutý a jednohlasne schválený Ján Kováčik, za pod-
predsedu Vincent Pejko. 

Úprava štátnych a cirkevných sviatkov
V minulých rokoch sa v podnikoch, v úradoch a na školách svätili tieto
cirkevné a štátne sviatky:
1. január – Nový rok, 6. január – Traja králi, 2. február – Hromnice, 
25. marec – Zvestovanie Panny Márie, Veľký piatok, Veľkonočný pon-
delok, Vstúpenie Krista Pána, Božie Telo, 29. jún – apoštoli Peter
a Pavol, Turíčny pondelok, 5. júl – Cyrila a Metoda (cirk. i štátny svia-
tok), 6. júl – štátny sviatok Jána Husa, 15. august – Nanebevzatie Panny
Márie, 8. september – Narodenie panny Márie, 1. november – Všetkých
svätých, 8. december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 25. de-
cember – Narodenie Krista Pána, 26. december – Štefan mučeník, 
1. máj – Sviatok práce (štátny sviatok), 9. máj – Oslobodenie 
ČSR (štátny sviatok), 29. august  – Slovenské národné povstanie (štátny
sviatok), 28. október – Deň znárodnenia (štátny sviatok). V obci 
Sv. Ondrej, Brusno a Bukovec sa okrem uvedených sviatkov ešte nor-
málne svätil aj sviatok sv. Ondreja dňa 30. novembra ako patróna našej
farnosti. 
Budovateľský vládny program (päťročnica) a iné hospodárske záujmy
štátu vyžadovali urobiť úpravu cirkevných a štátnych sviatkov. Záko-
nom č. 93/1951 boli prehlásené tieto štátne a cirkevné sviatky za dni
pracovného pokoja: 1. máj – Sviatok práce, 9. máj – Oslobodenie ČSR,
28. október – Deň znárodnenia, 1. január – Nový rok, Veľkonočný pon-
delok, 25. december – 1. sviatok vianočný, 26. december – 2. sviatok
vianočný. 5. júl – Cyrila a Metoda  a 6. júl – Majstra  Jána Husa ostali
ako Pamätné dni ČSR, ale sa pracovalo v tieto dni. Všetky ostatné cir-
kevné sviatky boli podľa horecitovaného zákona prehlásené za pracovné
dni, preto všetci pracujúci boli povinní v tieto dni pracovať, vyučovalo
sa aj v školách. 

Zábavy
V roku 1952 boli v našej obci 4  tanečné zábavy. Dňa 24. februára fa-
šiangovú zábavu usporiadal dobrovoľný hasičský zbor. Dňa 18. mája
májovú zábavu usporiadal Telovýchovná jednota Sokol. Dňa 7. sep-
tembra a na Štefana znova zorganizoval hasičský zbor. 

Verejný vianočný strom
Na Vianoce v tomto roku bol postavený prvý verejný vianočný strom.
Bol postavený pred budovou Jánošík. Túto jedličku zaobstaral a dovie-
zol predseda MNV Ján Kováčik (Vlnegovie). Na stromčeku bolo 
24 žiaroviek v troch farbách, ktoré upravil Vincent Pejko. Takto 
vyzdobený strom robil dobrý dojem na našich občanov.

Smrteľné nešťastia 
Dňa 17. septembra popoludní prechádzala cez železničný most na Lúky
po trati z Brusna do Ondreja 42-ročná, vydatá Elena Miklošová, rodená
Vaníková. Menovaná niesla na chrbte batoh trávy. Práve v čase, keď už
mala opustiť most, dobehol ju rýchlik z Košíc, ktorý menovanú zrazil
k zemi. V dôsledku prudkého pádu bola ťažko zranená a zakrátko 
zomrela. 

Diplomovaní občania
Dňa 31. mája bol v Bratislave promovaný na doktora práv Štefan 
Samuelčík, mladší. Dr. Štefan Samuelčík bol synom Štefana Samuelčíka,
st., správcu na tunajšej národnej škole. 

Zriadenie zberu mlieka
Mliekárne Zvolen, národný podnik zriadili v tomto roku aj v našej obci
zberňu mlieka ako povinnú dodávku pre verejné zásobovanie. Zbera-
ním bola poverená Zuzana Hermáneková. Do zberni donášali mlieko aj
občania z Brusna. Dodávatelia mlieka si však na túto povinnosť zo za-
čiatku ťažko zvykali, a tak zber mlieka bol v prvom roku veľmi slabý.
Denne sa odovzdávalo len 10 – 15 litrov. Majitelia kráv radšej predávali
mlieko súkromníkom, pravda za vyššiu cenu, ako bola určená pre po-
vinnú dodávku. Pre zlepšenie dodávky mlieka pre verejné zásobovanie
Rada MNV upozorňovala chovateľov kráv v rozhlase i súkromným po-
hovorom a nabádali ich k povinnej odovzdávke mlieka.

Školstvo
Od zriadenia meštianskej školy v roku 1946 sa riaditelia na tejto škole
často menili. Táto častá zmena nemala dobrý vplyv ani na poriadok
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a morálku školy, ani na prípravu stavby novej školy. Vo februári 1951
sa riaditeľom školy stal Ondrej Šaling, bývalý školský inšpektor
z Brezna. Pôsobil veľmi krátko a za ním prišiel za riaditeľa Daniel 
Rusnák, ktorý prišiel k nám s podlomeným zdravím a v tomto roku aj
zomrel. Od odchodu Šalinga a počas celého pobytu Rusnáka viedol
správu školy učiteľ Štefan Nigriny. Dňa 1. júla prevzal správu školy ria-
diteľ Ladislav Korbeľ, rodák z Priekopy od Martina. Bol to človek
zdravý, nadaný, plný plánov do budúcnosti. Hneď sa staral o prestavbu
školy pod kostolom. Spolu s členmi Rady MNV bol viackrát interve-
novať na patričných úradoch v Banskej Bystrici, aby dodržali sľub a za-
čali so stavbou školy, ale bezvýsledne. Kompetentní činitelia pod
rôznymi zámienkami stavbu odkladali z roka na rok.

Oplotenie obecného cintorína
Obecný cintorín v našej obci bol ohradený z dvoch strán od Hlbokej
cesty a od cesty na Hrb hrubým kamenným múrom. Južná a západná
strana bola ohradené dreveným plotom a pletivom. Keďže sa tejto 
murovanej nevenovala z času na čas patričná oprava, tento múr sa 
v posledných rokoch rozpadával. Okrem toho sa ani vnútrajšku cinto-
rína nevenovala patričná starostlivosť, a preto cintorín bol úplne zaned-
baný. Preto mŕtvych pochovávali väčšinou do cirkevného cintorína pri
kostole. Každý lepšie situovaný človek sa žiadal pochovať ku kostolu,
lebo si to on i jeho pozostalí považovali za česť. Do obecného cintorína
pochovávali len chudobných a skromných ľudí. Za takéhoto stavu bol
cintorín pri kostole hrobmi čoskoro zaplnený a Rada MNV musela po-
chovávanie tam obmedziť. Obecný úrad sa ešte za Slovenského štátu
zaoberal oplotením cintorína a s občanmi sa dohodlo, že sa zhotovia be-
tónové tvárnice (kvadry) a z tých sa zhotoví ohrada. V roku 1944 sa na
tento účel zakúpilo potrebné množstvo škváry a cementu a občania
kvadry aj urobili zdarma. Po vojne sa tento spôsob ohrady niektorým
občanom nepáčil. Vzhľadom na pokročilosť doby zdal sa byť nevhodný,
neestetický, a preto sa navrhlo urobiť železné oplotenie, prípadne z ple-
tiva s betónovým múrikom. Kvadry sa predali Strojovému družstvu
v Ondreji na postavenie garáží. Rada MNV zaplánovala oplotenie cin-
torína do akcie 5M, lebo len na tie práce, ktoré boli pojaté do akcie 5M
poskytol KNV v Banskej Bystrici finančné a materiálne prostriedky.
Ale aj úrady odkladali dobu splatnosti a materiál a financie obci ne-
poukázali. Medzitým sa starý plot úplne rozpadol, cintorín ostal bez
ohrady, a tak sa po cintoríne voľne pásli hospodárske zvieratá i hydina.
Cintorín tým stratil patričnú úctu. Rada MNV nemohla ďalej v takom
stave cintorín nechať, a preto sa uzniesla ohradiť ho predbežne dreveným
plotom. K tomuto účelu dala zoťať potrebné množstvo guľatiny, ktoré
dalo na tunajšej píle porezať na laty. Od tunajších železničiarov zado-
vážila bukové a dubové podvaly na stĺpy a po zadovážení všetkého 
potrebného materiálu sa dňa 10. novembra začalo so stavbou. Starý 
múr sa do základov rozobral a na jeho mieste sa zhotovil nový plot,
ktorý sa i nakarbolinoval. Toto oplotenie bolo v dĺžke 127 m. Práca
i materiál stáli 19 880 Kčs okrem brigádnických prác, ktoré občania 
robili zdarma. 

Pokrývanie kostola 
Rímsko-katolícky kostol bol v minulosti pokrývaný šindľami. Pokrý-
vanie sa konalo obdobne každých 16 – 20 rokov a finančný náklad na
údržbu kostola hradil lesoerár ako patronát kostola i fary. V čase 
ústupu Nemcov pred sovietskou armádou v roku 1945 bola krytina kos-
tola značne poškodená. Po vojne bola strecha opravená, ale len provi-
zórne. Do roku 1952 sa krytina už natoľko poškodila, že dážď na
niektorých miestach pretekal cez klenbu a poškodil i maľovku kostola.
Nechať kostol v takomto zlom stave bolo nemožné, preto sa duchovný
Imrich Mokroš podujal uskutočniť generálnu opravu strechy kostola.
Sám sa postaral o materiál a finančné prostriedky a oboznámil farníkov
s potrebou opravy kostola a žiadal ich, aby pri tejto práci pomáhali
každý podľa svojich možností. Dňa 3. decembra sa začalo s odstraňo-
vaním starej krytiny i s latením. Keďže sa  išlo pokrývať s eternitom,
urobilo sa úplne nové latenie i výmena niektorých rohov. Túto tesársku
prácu uskutočnili farníci z Ondreja i z Brusna zdarma. Pri tejto práci
väčšinou pracovali: Štefan a Anton Peťko, Jozef Majliš, Ondrej Majer,
Štefan Šelest, Michal Uhrík a iní. Pokrývačskú prácu urobil Metod 
Stehlík z Ondreja a jeho kamarát. Do tejto doby bola nad oltárom na
streche kostola malá vežička, na ktorej bol malý zvon – umieračik. Kon-
štrukcia tejto vežičky bola už hnilobou natoľko poškodená, že sa musela

zvaliť. Keďže na zhotovenie novej už nebolo času, ostal kostol bez nej.
Nakoľko už bol zimný čas, robila sa táto práca pri teplote -8 °C, napriek
tomu všetci k tejto práci s ochotou pristupovali. Náklad na túto prácu
stál 140  000 Kčs. Cirkevná kapitula v Banskej Bystrici poskytla úhradu
60 000 Kčs a 80 000 Kčs poskytol Krajský národný výbor v Banskej
Bystrici. Touto opravou nadobudol kostol iný krajší vzhľad. Okrem tejto
činnosti bola v tomto roku vykonaná aj maľovka celého kostola, ktorú
uskutočnil Jozef Miklóši, maliar zo Zvolena. I keď v obci v kostole bola
elektrifikácia uskutočnená v roku 1928, organ bol ešte vždy obsluho-
vaný fyzickou silou. Zásluhou r. k. duchovného Mokroša bol i organ
prerobený na elektrický pohon. Práca stála 60 000 Kčs a urobila ju firma
Rieger z Krnova.

Populácia
Narodilo sa 19 chlapcov a 17 dievčat. Spolu 36. Zomrelo spolu 9 ľudí,
teda prírastok bol 27. Úradných sobášov zo štyroch obcí bolo 27, cir-
kevných 19.

1953

Zomrel prezident republiky
Ústredný výbor KSČ a vláda Československej republiky oznámili všet-
kému československému ľudu, že dňa 14. marca o 11-tej hodine zomrel
po krátkej a ťažkej chorobe prezident ČSR a predseda KSČ – súdruh
Klement Gotwald. 

Výmena peňazí
Podľa vládneho nariadenia bola v posledných dňoch v máji 1953 usku-
točnená výmena dosiaľ platných peňazí a peňazí uložených na vklad-
ných knižkách. Táto výmena sa uskutočňovala v budove Úverného
družstva v Ondreji. Výmenu realizovali pracovníci Štátnej banky 
česko slovenskej, Banská Bystrica za prítomnosti a spolupráci týchto
členov: Jozef Chamko, tajomník MNV v Ondreji, Lukáč Chválik, 
pracovník MNV v Ondreji, Štefan Nigriny, učiteľ na Strednej škole
v Ondreji, František Kincl, dôchodca a Štefan Compel, Tajomník MNV
v Brusne. 
Spôsob výmeny peňazí: Peniaze na vkladných knižkách, ktoré pri vý-
mene peňazí v roku 1945 prešli na tzv. viazaný vklad boli úplne anulo-
vané, teda neplatné. Vklady vložené po roku 1946 boli vymenené
v pomere 5:1 na osobu do 500 Kčs. Peniaze v hotovosti sa vymieňali
v pomere 50 : 1, t.j. za 50 Kčs 1 Kčs. V súvislosti s výmenou peňazí od
1. júna bol zrušený aj lístkový systém a zavedený bol voľný nákup všet-
kého tovaru. 

Autobusová doprava do Bukovca
Občania obce Pohronský Bukovec od založenia osady dochádzali do
Ondreja pre všetky potreby a za každého počasia peši 5 km tam a 5 km
späť. Po oslobodení v roku 1945 naša strana a vláda odstraňovala tieto
nedostatky tým, že do odľahlých obcí zavádzala autobusovú dopravu. Aj
občania obce Bukovec žiadali o zavedenie autobusovej dopravy do 
Bukovca. Nadriadené orgány uznali ich žiadosť za oprávnenú a žiadosti
vyhoveli i napriek tomu, že táto doprava nebola rentabilná. Táto 
doprava začala dňa 9. apríla na linke Sv. Ondrej – Bukovec. Mala veľký
význam pre žiakov tunajšej školy.

Alkoholizmus
Tento starý zlozvyk, ktorý je u Slovákov zakorenený od nepamäti, sa
dosiaľ nepodarilo žiadnemu štátnemu zriadeniu odstrániť. Ak sa u nás
pilo v minulosti, v súčasnej dobe sa pilo ešte viac, pretože každý mal
prácu a pritom aj slušný zárobok, ktorý dával možnosť pitia tak starším
i mladým mužom, ktorí nemali zvlášť v zimnom období kde tráviť svoj
voľný čas, tak ho trávili v krčme. V prvých povojnových rokoch bol
pravda nedostatok i liehových nápojov, takže i tieto boli zo začiatku pri-
deľované na osoby. A tu sa uplatnilo ľudové príslovie: „... keď je núdza
najvyššia, pomoc božia je najbližšia.“  Nebola to pravda pomoc božia,
ale pomoc ľudí, ktorí naučili našich ľudí, ako sa dá z jedného kilogramu
cukru a zo 4 dkg  droždia doma jednoduchým spôsobom v jednodu-
chom hrnci pod lavórom uvariť jeden liter pálenky alebo lavórovice –
tak ju ľudia pomenovali. Toto domáce varenie pálenky sa zo začiatku 
robilo len ojedinele a prísne tajne. No čím ďalej, tým sa toto varenie 
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rozširovalo nielen u nás, ale na celom okolí, ba na celom Horehroní
vôbec. Takže behom pár rokov sa už prevažná väčšina občanov zaobe-
rala touto ilegálnou vecou. Niektorí sa stali pritom praví špecialisti, pri-
dávali do toho rôzne príchute, a tak docielili liehoviny rôznej akosti.
Táto domáca liehovina sa nachádzala v každej domácnosti a používali
ju pri každej príležitosti – na svadbe, na krštení, pri domácej hostine, pri
rôznych prácach, obzvlášť pri stavbe rodinných domov. O veciach ve-
deli i nadriadené orgány. Hovorilo sa o tom na rôznych schôdzach a ak-
tívoch, ba priamo i v štátnom rozhlase, no úrady a kompetentní činitelia
akoby o tom nevedeli, nerobili proti tomu žiadne ráznejšie opatrenia.
Snáď to i oni varili? A tak alkoholizmus v tejto dobe slávil svoj triumf
na celom Pohroní, ba takmer na celom Slovensku. 

Ťažkosti s verejnými miestnosťami
Keď v roku 1930 bola postavená obecná budova Jánošík, v ktorej bol
umiestnený poštový úrad  s bytom pre vedúceho poštového úradu, s jed-
nou obchodnou miestnosťou, so sálou, s javiskom a s výčapnou miest-
nosťou, boli sme na túto budovu hrdí, lebo v tom čase na okolí od
Slovenskej Ľupče po Podbrezovú takej sály nebolo. Od tej doby uply-
nulo 23 rokov a za ten čas sa situácia v našej obci veľmi zmenila. Vzrás-
tol počet obyvateľov, zmizla nezamestnanosť. V súvislosti s tým sa
zvýšila životná a kultúrna úroveň našich občanov. To čo bolo dobré
pred 23 rokmi, dnes už nevyhovovalo. Náročnosť občanov sa zvýšila.
V roku 1950 dal MNV celú obecnú budovu pod kostolom (bývalý no-
tariát) k dispozícii škole, takže obec nemala okrem novej a starej bu-
dovy Jánošík žiadnej inej budovy pre verejné účely. Rada MNV chcela
tieto nedostatky odstrániť a urobiť nápravu. Rozhodla sa uskutočniť nad-
stavbu budovy Jánošík. Rada MNV v Ondreji už v roku 1952 požiadala
Jednotný národný výbor v Banskej Bystrici o poskytnutie finančnej
a materiálnej pomoci,  pretože sama tieto prostriedky nemala. Táto žia-
dosť však do konca roku 1953 ostala na JNV nepovšimnutá, a tak ťaž-
kosti s miestnosťami trvali ďalej.

Školstvo
Podľa nového školského zákona bola v tomto roku zlúčená Národná
škola v Brusne s tunajšou strednou školou s novým pomenovaním 
Osem ročná stredná škola v Svätom Ondreji n/Hronom. Týmto zlúče-
ním sa zo šesťtriednej školy stala desaťtriedna s počtom žiakov 386. Uči-
teľský zbor sa skladal z týchto učiteľov: Ladislav Korbeľ – riaditeľ, Judita
Kubečková – zástupkyňa riaditeľa školy, Štefan Nigriny, Ján Smola,
Kamil Marko, J. Kocún, Ján Kanka, Božena Dubecká, Gábriela 
Kollárová, Zorka Fodorová  a Astrida Hilbertová. So stavbou školy sa
ani v tomto roku nezačalo. Márne boli intervencie na rôznych úradoch.
Boli iné dôležitejšie veci. 

Telovýchova a šport 
V tomto roku došlo k reorganizácii telovýchovy, ale naši futbalisti ne-
boli zaradení do krajskej súťaže. Až na zákrok delegácie, ktorá bola 
vyslaná na KVTJ a KVDSV, sa dosiahlo toho, že sa odohrali kvalifi-
kačné zápasy medzi Tatranom Poltár a Rimavská Sobota. Týchto súpe-
rov naši futbalisti zásluhou hráčov, ktorí sa vrátili z vojenskej prezenčnej
služby – Ján Šuhajda, Ondrej Ďuriančik, Michal Fortiak, Dominik Ďu-
riančik, Ladislav Pavlovský na neutrálnom ihrisku vo Zvolene porazili.
Po tomto víťazstve boli naši futbalisti definitívne zaradení do krajského
preboru a obsadili piate miesto. Z pohárových turnajov je môžeme spo-
menúť Turnaj SNP v Banskej Bystrici, kde naši obsadili druhé miesto za
Baníkom Vítkovice, ktoré v tej dobe hralo celoštátnu súťaž. Ďalej treba
spomenúť, že v tomto roku zásluhou Františka Ďuriančika a celého vý-
boru naše hokejové družstvo obsadilo v krajskej súťaži tretie miesto so
skúsenými a dlhšie hrajúcimi mužstvami ako je Radvaň a Podbrezová.

Populácia
Narodilo sa 13 chlapcov a 19 dievčat. Spolu 32. Zomrelo spolu 15 ľudí,
teda prírastok bol 17. Úradných sobášov zo štyroch obcí bolo 18, cir-
kevných 15.

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov: 1781
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 507
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
do zastupiteľstva: 471
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby predsedu: 466

Prví traja kandidáti, ktorí získali najviac platných hlasov v našej obci
do zastupiteľstva boli: Viera Krakovská – 385 hlasov

Peter Bielik, MUDr. – 87 hlasov
Peter Mečiar, MUDr. – 82 hlasov

Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli 
zvolení: Peter Bielik, MUDr. a Peter Mečiar, MUDr.

Prví traja kandidáti, ktorí získali najviac platných hlasov v našej obci
na predsedu boli: Vladimír Maňka, Ing. – 158 hlasov

Jozef Mikuš, Ing. – 156 hlasov
Marian Kotleba, Mgr. – 63 hlasov 

Podľa zistených výsledkov volieb predsedu samosprávneho kraja
nezískal v prvom kole ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov. 

Vzhľadom na výsledky volieb sa 28. novembra konalo 2. kolo volieb
predsedu.
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 309
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby predsedu: 303

Počet platných hlasov v našej obci odovzdaných pre jednotlivých kan-
didátov na voľbu predsedu: Jozef Mikuš, Ing. – 155 hlasov

Vladimír Maňka, Ing. – 148 hlasov

Dagmar Srniaková

i Voľby predsedov a poslancov
do zastupiteľstva Banskobystrického 
samosprávneho kraja

Voľby sa konali podľa rozhodnutia predsedu NR SR 
v sobotu 14. novembra 2009 od 7:00 hodiny do 22:00
hodiny. V našej obci boli dva volebné okrsky.
Okrskové volebné komisie zistili tieto výsledky: 
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Žiadosť  Firmy Bučko  s. r.o., Rudlovská cesta 41, 974 01 Banská

Bystrica – výstavba malej vodnej elektrárne.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Brusno

za rok 2008.
4. Oznam  Základnej školy s materskou školou Brusno  o uzatvorení

prevádzky materskej školy  v mesiaci august 2009.
5. Dušan Rybár s manželkou – žiadosť o odkúpenie rodinného domu 

a nádvoria na Rade č. 589.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, JUDr. Imrich 

Kolpák,  p. Kamil Uhrík.
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník.
4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Kelemach, Ing. Peter Ivic
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Celoročné hospodárenie  obe Brusno za rok 2008 bez výhrad.
7. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok  2008 vo výške 

484 640,18 Sk takto:
- do rezervného fondu  sa pridelí  48 464 Sk (10% prebytku –

min. tvorba rezervného fondu zo zákona č. 583/2004 Z. z.),
- do peňažného fondu obce a následne  použitie na kapitálové 

výdavky v roku 2009 vo výške 436 176,18 Sk.
8. Záverečný účet obce Brusno za rok 2008 a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad.

9. Všeobecne záväzné nariadenie  obce Brusno o poskytovaní 
opatrovateľskej službe.

10. Doplnok č. 1/2009 k VZN č. 61/2008 o určení výšky  príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia. Výška príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v školskej jedálnina tri desatinné  čísla.

11. Výstavbu chodníka  na ulici Športová od bytového domu 549 ku
smetným košom.

12. Odpredaj pozemku  C – KN 2070 ½ z výmery 703 m²
t.j. 351.50 m², orná pôda v zmysle GP č. 36859010-10/2009 
zo dňa 23. 4. 2009 pre Ing. Miroslava Uhríka.

13. Prenájom nebytových priestorov  v budove s. č. 535  o výmere
69,56 m˛  pre firmu LUKRAS s.r.o. Brusno, z dôvodu zmeny
názvu obchodnému mena firmy. 

14. Prenájom parcely C - KN 945/2, zastavaná plocha o výmere
103,3 m² od Ing. Jána Uhríka a Márii Uhríkovej.

15. Prevádzku, požičovňu lodí v prístavbe rodinného domu, 
Športová 541 pre  RIO GRANUS s.r.o., Nový Tekov 123 s pod-
mienkou dodržiavania  všeobecne  záväzných nariadení obce, do-
držiavanie čistoty a poriadku, bezpečnosti cestnej premávky, ako
aj nerušenie nočného pokoja.

C/ neschvaľuje 
1. Predložený návrh firmy Bučko s.r.o., Rudlovská cesta 41, 

974 01 Banská Bystrica k výstavbe  malej vodnej elektrárne, ktorá
by mala  negatívny vplyv na životné prostredie obyvateľov obce
Brusno.

D/ ruší
1. Uznesenie č.16/B 11/2008 z 15.12. 2008 – odpredaj pozemku 

KN 1105/2, poľnohospodárska pôda v extraviláne obci o výmere
362 m² pre Ing. Miroslva Uhríka. 

2. Uznesenie č. 9/B 22/2008 z 31.3. 2008 – prenájom nebytových
priestorov  budovy s. č. 535 pre Ing. Ľuboša Krajčíra z dôvodu
zmeny názvu obchodnému mena firmy.

Uznesenie zo 19-eho  zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania

 Viera Krakovská, starostka obce

Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 19/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 25. mája  2009

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o činnosti komisií obecného zastupiteľstva.
3. Informácie o postupe prác na rekonštrukcii ZŠ s MŠ Brusno.
4. Ukončenie  činnosti prevádzky potravín  CBA  - Oremlaz, 

Elena Faťunová, Veľkosklad potravín, Cesta Osloboditeľov 8, 
977 01 Brezno.

5. Žiadosť p. Ivana Slabeciusa s manželkou a  Mgr. Petra Ondru 
s manželkou  o vybudovanie inžinierskych sietí v novom 
stavebnom obvode Dubinka – zaradenie do investičných akcií.

6. Žiadosť p. Jána Demanka s manželkou o odpredaj 
pozemku – presúva sa na riešenie stavebnej komisii. 

7. Výpoveď nájomnej zmluvy  č. 29/2003 v priestoroch zdravotného
strediska  Mgr. Veronika Vieriková.

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich 

Kolpák, p. Kamil Uhrík.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek.
4. Overovateľov zápisnice: p. Pavol Lihan, p. Róbert Hermánek.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Navŕšenie rozpočtu na rekonštrukciu Základnej školy s materskou

školou Brusno:

1.1. Zakúpenie dverí pre  každú triedu - 20 ks v budove  základnej
školy  SO.1

1.2. Nátery radiátorov v budove  základnej školy SO.1
1.3. Rekonštrukcia  WC chlapci v budove základnej školy  SO.1
1.4. Izolácia kúrenia v šatni v budove základnej školy  SO.1
1.5. Povrchová úprava  PVC na schody + podesta v budove škol-

skej jedálne a družiny mládeže  SO.2
1.6. Dovoz štrku na odkvapové chodníky, pod zámkovú dlažbu

SO.1, SO.2
1.7. Náter zárubní v budove základnej školy SO.1
1.8. Nivelačný poter – navŕšenie vrstvy v budove  školskej jedálne

a družiny mládeže SO.2
1.9. Napojenie dažďových zvodov na dažďovú kanalizáciu.

7. Úpravu rozpočtu za I. polrok  2009 - tvorí prílohu uznesenia.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009.
9. Auditorka pre rok 2009 Ing. Danielu Cibulovú č. licencie  

SKAU 061.
10. Doplnenie členov školskej rady zo strany zriaďovateľa v zmysle

zákona č. 230/2009 Z.z.:   
- pre Základnú školu s materskou školou  Brusno deleguje  

Ing. Peter Ivic
- pre Základnú umeleckú školu Brusno deleguje JUDr. Imrich

Kolpák, Ing. Ján Vaník.  
11. 

11.1. Územný plán obce Brusno
11.2. Spôsob prerokovania návrhu Územného plánu obce Brusno 

a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri
jeho prerokovaní.

11.3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Brusno 

Uznesenie č. 20/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa zo dňa 17. augusta  2009
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  a jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ s MŠ Brusno za školský rok 2008/2009.
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZUŠ Brusno v školskom roku 2008/2009.
4. Návrh investičných  akcií pre rok 2010.

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, p. Pavol

Lihan, p. Miroslav Kelemach.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek.
4. Overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vaník, p. Kamil Uhrík.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Za kronikárku  obce pani Elenu Kováčikovú, bytom Brusno.
7. Prenájom  budovy  starej základnej školy, ul. Školská 606/2 

pre Nemocnicu s poliklinikou n.o. Brezno  za účelom zriadenia 
a prevádzkovania stanice a ambulancie záchrannej zdravotnej
služby  s podmienkou, že občania    spádových oblastí Brusno
budú záchrannou službou prevážaní do nemocnice Banská 
Bystrica. Vzhľadom na novelu zákona o majetku obce 138/1991
Z. z. v platnom znení ( 258/2009 Z. z.) bude cena za prenájom 
určená znaleckým posudkom, resp. verejnou  súťažou.

8. Prenájom pozemkov E 1002, ostatné plochy, E 1158, ostatné 
plochy za účelom vybudovania protipožiarnej cesty so zbernými
nádržami pre Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo
Ondrej.

9. Udelenie výnimky týkajúcej sa  vyššieho počtu detí v Materskej
škole Brusno v zmysle § 28 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z.,  a to
u detí 5 a 6 ročných o 3 deti, u detí 4 – 5 ročných o 3 deti, 
u detí 3 – 4 ročných o 2 deti.

10. Prenájom skladových priestorov v budove zdravotného strediska
ul. Školská 352pre Petra Jonáka, bytom Brusno. Vzhľadom 
na novelu zákona o majetku obce 138/1991 Z. z. v platnom znení
(258/2009 Z. z.) bude cena za prenájom určená znaleckým 
Posudkom, resp. verejnou  súťažou.

11. Obnovenie nájomného vzťahu priestorov v zdravotnom stredisku
ul. Školská 352 pre  Veroniku Vierikovú, bytom Brusno.

C/ ukladá
1. Stavebnej komisii doriešiť  vodovodné šachty vybudované v obec-

ných chodníkoch.
Z: Ing. Viera Sokolová

D/ ruší
1. Uznesenie č. 21/F1/2005 z 21.3. 2005 - menovanie do funkcie

kronikárky obce Mgr. Eva Šimečková.

E/ neschvaľuje
Úpravu otváracích hodín v Hoteli Brusno prevádzka nočný bar.

Uznesenie zo 21-eho  zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania 

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 21/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa zo dňa 28. septembra  2009

12. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine č. 385/2005 Základná škola 
s materskou školou Brusno, 976 62 Brusno, Školská č. 622/24.

13. Všeobecne záväzné nariadenie  obce Brusno, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 61/2008 o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia.

14. Úpravu rozpočtu na originálne kompetencie  Základnej školy 
s materskou školou Brusno na rok 2009. Tvorí prílohu uznesenia.

15. Úpravu rozpočtu na originálne kompetencie Základnej umeleckej
školy Brusno na rok 2009. Tvorí prílohu uznesenia.

16. Pána Tibora Hláčika ako prísediaceho na Okresnom súde 
Banská Bystrica  na volebné obdobie 2010 – 2014.

17. Otvorenie prevádzky  Ovocie, zelenina a potraviny mix 
v rodinnom dome p. Petra Hudáka, Železničná 113 pre p. Petra
Karcela, Železničná 106/3.

18. 
18.1. Prevádzkovanie  pozemnej ambulancie záchrannej 

zdravotnej služby sídlo stanice Brusno. 
18.2. Prenájom priestorov starej základnej školy  ul. Školská

606/2 za účelom prevádzkovania pozemnej ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby pre UCB Servis, s.r.o. 
Trenčianska 56/A, 821 08 Bratislava.

19. Odpredaj pozemku C KN 272/1, ostatná plocha o výmere 181 m²
pre Miroslava Uhríka a manželku Ivetu Uhríkovú.

20. Doplnok k  VZN č. 58/2007 § 18 „Daň za ubytovanie“ sadzbu
0,99 € zmeniť na 1 €.

21. Výmenu okien a zateplenie v kancelárskych priestoroch  obecného
úradu.

C/ neschvaľuje
1. Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, ul. Školská 352 

(terajšia drogéria) pre PaedDr. Ivana Vierika.

D/ doporučuje pani starostke
1. Zaradiť žiadosti p. Ivana Slabeciusa  s manželkou a Mgr. Petra

Ondru s manželkou o inžinierske siete v lokalite Dubinka 
do investičných akcií.

2. Oboznámiť  p. Jána Demanka so stanoviskom  obecného zastupi-
teľstva.  

3. Zvolať spoločné rokovanie  s dodávateľom prác na požiarnej
zbrojnici – firma VREXIM.

4. Písomne upozorniť pohostinské zariadenie  a čerpaciu stanicu na
zákaz podávania alkoholických nápojov mladistvým.

Uznesenie zo 20-eho  zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania 

Viera Krakovská, starostka obce

Adrián Gabriš
Matej Barla
Jakub Koválik
Erik Vyšný
Karin Mózerová

Janka Hiadlovská
Lukáš Balko
Ema Balcová
Lukáš Macák
Radovan Imro

Mária Pavelková
Pavol Hudák
Mária Gajdošová
Elemír Kollár
Ján Karcel
Alžbeta Krakovská

Marta Rybárová
Anna Cambelová
František Lehocký
Mária Gajdošová
Bernardína Turčanová
Pavlína Plšková

Opustili nás...

Narodili sa...

Rozprávka, to je život sám.
Nech veľa šťastia prinesie i vám!

Dávame posledné zbohom..
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i Informácie 
pre občanov

Investičné akcie v roku 2009

HASIČSKÁ ZBROJNICA ............................................. 71 161,38 €

KANALIZÁCIA  ZŠ s MŠ
PROJEKTY, KANALIZÁCIA /Podbrezinka, bytovky/ .. 7 813,37 €

Revitalizácia centrálnej zóny ..................................... 24 427,48 €€

CHODNÍKY ................................................................. 39 788,49 €

Vysporiadanie chodníkov ................................................. 1 891,81 €

Asfaltovanie cesty k ZŠ s MŠ a OÚ ................................. 3 811,64 €

REKONŠTRUKCIA ZŠ s MŠ ....................................... 55 000,44 €

Občan je povinný pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti nahlásiť
novú skutočnosť do 30 dní na obecný úrad v Brusne. Upozorňujeme
občanov nech dodržiavajú termíny splátok poplatkov nakoľko pri ich
nesplnení sa vyrubuje sankčný úrok a podáva sa návrh na exekučné 
konanie.

Termíny poplatkov:
- poplatok za psa  uhradiť do 31.1. 2010
- daň z nehnuteľností do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

platobného výmeru (platobný výmer sa stáva právoplatný po 15 dňoch
od jeho prevzatia).

Platenie dane v splátkach:
1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:

a) ak ide o daňovníka, prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu 
v troch splátkach, a to 20% dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, 30% dane do 30. júla a 50%
dane do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia,

b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, do 
31. júla a do 30. septembra a do  30. novembra bežného zdaňova-
cieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje. 

2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,19 € /1000 Sk/,
právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi 331,93 € /10 000 Sk/
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.

Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady:
1) Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyrubí správca dane každoročne. Vyrubený poplatok je splatný: 
a) v sume do 33,19 € /1 000 Sk/ do 15 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti platobného výmeru.
b) v sume nad 33,19 € /1 000 Sk/ v dvoch splátkach, a to prvú splátku

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru a druhú splátku 30. septembra kalendárneho roka. 

2) Pri využívaní množstvového zberu právnické osoby a podnikatelia
platia správcovi dane poplatok mesačne. Poplatok je splatný v lehote
stanovenej na faktúre.

Usmernenie a povinnosti občana!

KALENDÁR SEPAROVANÉHO
ZBERU PRE ROK 2010

Mesiac  Plasty Papier

Január 25. 1. 27. 1.

Február 22. 2. 24. 2.

Marec 29. 3. 31. 3.

Apríl 26. 4. 28. 4.

Máj 24. 5. 26. 5.

Jún 28. 6. 30. 6.

Júl 26. 7. 28. 7.

August 23. 8. 25. 8.

September 27. 9. 29. 9.

Október 25. 10. 27. 10.

November 22. 11. 24. 11.

December 27. 12. 29. 12.

I Inzercia

Hľadáte originálny darček k narodeninám, k výročiu, k Vianociam alebo 
pre potešenie? Oddych v kozmetickom salóne, v príjemnom prostredí 
a za vynikajúce ceny je to pravé!

Otvorené podľa objednávok (aj víkendy).
Objednávky prijímam na tel. č. 0911658276.

Kozmetický salón
Ľubica Dobišová
Brusno
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Zároveň chcú dbať o prevenciu zameranú na ochranu bytov pred
požiarmi. Preto v tomto časopise uverejňujeme text plagátu a článok
pre občanov vydaný Okresným riaditeľstvom HaZZ v Banskej Bystrici.
Preventívny informačný leták obsahuje informácie o tom, ako pred-
chádzať vzniku požiaru v bytoch a bytových domoch a ako sa správať 
v prípade vzniku požiaru. Mnohokrát väčšie škody a straty na zdraví 
a živote vznikajú zbytočne práve z toho dôvodu, že ľudia nevedia správne
reagovať, neovládajú dobre telefónne čísla linky tiesňového volania,
nevedia urobiť prvé kroky pre uhasenie požiaru alebo nevedia, ako sa
správať pri evakuácii. 

Požiare v domácnostiach majú mnohokrát tie najtragickejšie následky.
Každý rok pri nich zomrú a zrania sa desiatky ľudí, spôsobené škody sa
počítajú v tisícoch eur. Vaša domácnosť sa môže v okamihu zmeniť na
zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu. 

Či sa stanete obeťou aj vy, závisí najmä od vás. Preto
► nenechávajte bez dozoru plameň plynového sporáka, kozuba 

a dbajte na zvýšenú opatrnosť pri varení, aby nedošlo k vznieteniu
pripravených pokrmov,

► pri fajčení a odhadzovaní ohorkov cigariet do odpadových košov
dbajte na ich dokonalé uhasenie, 

► zamedzte deťom prístup k možným zdrojom otvoreného ohňa 
(zápalky, zapaľovač), neriskujte a nenechajte ich bez dozoru,

► udržujte v dobrom technickom stave elektroinštalácie, elektrické
spotrebiče, kryty osvetľovacích telies a pohyblivé elektrické 
vedenia,

► pri odchode z bytu nezabudnite zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické
spotrebiče, vypnúť elektrický alebo plynový sporák.

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA
112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania
150 – Hasičský a záchranný zbor
155 – Záchranná zdravotná služba
158 – Polícia
159 – Mestská polícia

V skutočnosti však u vás nemusí horieť, ak si 
• vlastníci bytov,
• spoločenstvo vlastníkov bytových domov,
• správcovia bytových domov
osvojíte pravidlá súvisiace s opatrnosťou a prevenciou, ako aj povin-
nosti, ktoré v § 6a stanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení zákona č. 199/2009 Z. z.

Štatistické údaje o úmrtiach pri požiaroch v stavbách 
bytových domov poukazujú na nasledovné skutočnosti:
• je dvojnásobne väčšia pravdepodobnosť, že deti budú pri požiari

ohrozenejšie ako ich rodičia alebo ostatné dospelé osoby,
• ako najviac ohrozené osoby sú uvádzané vekové kategórie 

do 5 rokov a nad 70 rokov,
• pri rýchlom zistení vzniku požiaru je o 40 až 50 % vyššia šanca 

na únik zo zasiahnutého objektu,
• z hľadiska najčastejších príčin vzniku požiarov je poradie spravidla

nasledovné: neopatrnosť pri varení a fajčení, zdroje tepla, 
elektrotechnické vybavenie (vrátane rozvodov), podpaľačstvo 
a hra detí s ohňom. 

Je dôležité si uvedomiť, akú HODNOTU MÁ ĽUDSKÝ
ŽIVOT, ZDRAVIE I OCHRANA NÁŠHO MAJETKU...
V spoločných priestoroch bytového domu
• neskladujte rôzny materiál (starý nábytok a pod.) pred rozvodnými

zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody, pretože v prípade 
požiaru a zadymenia priestorov sťaží vypnutie zariadení a spomalí
zásah hasičskej jednotky,

• neukladajte rôzny materiál (starý nábytok, bicykle a pod.) na 
schodiskách a chodbách, po ktorých budete v prípade požiaru unikať
(pri výpadku elektrickej energie a zadymení nebudete vidieť 
prekážku a pri narastajúcej panike stačí jedno zakopnutie ...),

• dozerajte na vybavenosť a akcieschopnosť nástenných hydrantov,
pretože je to jediná možnosť ako začínajúci požiar uhasiť (po vypnutí
elektrickej energie) alebo zabrániť jeho šíreniu. Ak niekto vykráda
hydrantovú skriňu, ohrozuje tým aj vás!

Čo robiť pri požiari v byte:
• volajte hasičov - tiesňová linka 150 alebo 112,
• opustite priestor ohrozený požiarom únikovými cestami,
• ak nemôžete opustiť priestor, zatvorte sa v miestnosti čo najďalej 

od ohniska,
• nepodliehajte panike a zachovajte pokoj,
• ak je kľučka na dverách horúca, dvere neotvárajte,
• na zabránenie prieniku dymu utesnite dvere mokrým uterákom,
• volajte alebo mávajte z okna, prípadne vyveste plachtu alebo odev 

z okna, čím upozorníte na seba hasičov v prípade, ak stratíte hlas
alebo vedomie,

• pri pohybe v miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore,
• dýchajte cez improvizované rúško (namočená vreckovka),
• neschovávajte sa pod posteľ alebo pod skriňu,
• hasiči vždy prídu k požiaru o pár minút – nezúfajte- pomoc je 

na ceste.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici

i „Bývate bezpečne? 
U nás horieť nemusí!!!“

Pod takýmto názvom rozbiehajú príslušníci
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)
kampaň,   v ktorej chcú občanov upozorniť 
na nebezpečenstvá a nástrahy požiarov    
v domoch a bytoch. Dôvodom je zvyšujúci 
sa počet požiarov v domácnostiach. 
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Zo života Základnej školy 
s materskou školou Brusno

ZŠ s MŠ
Brusno

Organizácia  školského roka 2009/2010

Nový školský rok začal 1. septembra 2009, jeho slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo v stredu 2. septembra 2009. Prvé vyučovanie sa usku-
točnilo vo štvrtok – 3. septembra 2009 a v prvom polroku sa skončí 
v piatok – 29. januára 2010. 
Školské vyučovanie v druhom polroku začne v utorok – 2. februára
2010 a skončí sa v stredu – 30. júna 2010.
V školskom roku 2009/2010 navštevuje našu školu spolu s materskou
školou 284 žiakov, z toho je 74 škôlkarov a 210 školákov. Na 1. stupni,
ktorý navštevujú 60 žiaci, vyučujú pani učiteľky Mgr. Miroslava 
Komorová, Mgr. Zuzana Píšiová, Mgr. Iveta Gregorová a Mgr. Zuzana
Stachurová. Na druhom stupni je žiakov viac, a preto máme viac tried.
V 5. ročníku je triednym  učiteľom pán učiteľ Mgr. Ján Pikula, v šiestom
ročníku pani učiteľka Mgr. Anna Vaníková, siedmaci majú pána učiteľa
Mgr. Jaroslava Šubu a pani učiteľku      Mgr. Luciu Košíkovú, v ôsmom
ročníku sú  pán učiteľ PeaDr. Michal Pavelka  a pani učiteľka Mgr. 
Magdaléna Galatová a najstarší, deviataci, to ťahajú s pánom učiteľom
Mgr. Pavlom Chromekom.
Pre žiakov, najmä tých, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie,
je tu výchovná poradkyňa, pani učiteľka Mgr. Anna Uhríková. Bez tried-
nictva je Mgr. Daniela Maciková a Mgr. Hana Chorvátová. Na škole
vyučuje náboženskú výchovu pán farár Dado. K dispozícii je asistent
učiteľa – Mgr. Tibor Šabo. 

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách  

jesenné 29. – 30. október 2009 2. november 2009 
(pondelok)

vianočné 23. december 2009 – 8. január
2010

11. január 2010 
(pondelok)

polročné 1. február 2010 2. február 2010 
(utorok)

jarné 22. – 26. február 2010 1. marec 2010 
(pondelok)

veľkonočné 1. – 6. apríl 2010 7. apríl 2010 
(streda)

letné 1. júl – 31. august 2010 2. september 2010 
(štvrtok)

Mnohé deti trávia svoj voľný čas v školskom klube detí, v ktorom
pracujú pod vedením pani vychovávateliek – Renáty Hudákovej 
a Mileny Grúberovej.
Od tohto školského roka pracuje na škole Centrum  voľného času pri
ZŠ s MŠ Brusno, o ktoré sa stará zástupca riaditeľa školy pre CVČ 
Mgr. Miroslav Kučeřík. CVČ je jedným z najvýznamnejších činiteľov
realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase. Bude
utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu
celého kalendárneho roka. 
Celá základná škola funguje pod vedením pána riaditeľa Mgr. Alexandra
Šaba a pani zástupkyne Mgr. Márie Urbančokovej Jakubovie.

Väčšinou vždy, keď sa začne nový školský rok, každého správneho
žiaka, ale i rodiča  zaujíma, kedy budú zase prázdniny, prípadne, ktoré
voľné dni ich najbližších 10 mesiacov čakajú. Prinášame teda ich 
aktuálny prehľad na školský rok 2009/2010: 

ZŠ s MŠ Brusno organizovala dňa 12. 11. 2009 už v poradí 6. ročník
medzinárodného minifutbalového turnaja starších žiakov (narodených
po 1. 1. 1995)

„ O pohár riaditeľa školy“.
Účastníci turnaja:
GYONGYOSI SPORT ISKOLA GYONGYOS (HUN)
ZS E.ZÁTOPKA ZLÍN (CZE)
ZS s MS NEMECKÁ (SVK)
ZS A.SLÁDKOVIČA SLIAČ (SVK)
MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN (SVK)
ZS s MS BRUSNO (SVK)

Výsledky:
NEMECKÁ-SLIAČ 2:2
ZVOLEN-GYONGYOS 0:2
ZLÍN-BRUSNO 1:1 (Kadlec)
SLIAČ-ZVOLEN 1:1
NEMECKÁ-BRUSNO 1:2 (Kadlec 2)
ZLÍN-GYONGYOS 1:5
ZVOLEN-BRUSNO 3:2 (Kadlec, Fortiaková)
NEMECKÁ-ZLÍN 3:1
SLIAČ-GYONGYOS 2:3
ZVOLEN-ZLÍN 4:2
NEMECKÁ-GYONGYOS 0:6
SLIAČ-BRUSNO 0:0
NEMECKÁ-ZVOLEN 2:2
SLIAČ-ZLÍN 3:1
GYONGYOS-BRUSNO 6:0

Konečná tabuľka:
1. Gyongyos 12b
2. Zvolen 8b
3. Sliač 6b
4. Brusno 5b
5. Nemecká 5b
6. Zlín 1b

ZŠ s MŠ Brusno reprezentovali:
Klinčík (8. A), Jarabák (8. A), Šuša (8. A), Vaník (8. B), Kadlec (9. A)
Hraško (9. A), Romančík (9. A), Pikula (9. A), Fronc (9. A), Fortiaková
(9. A)

Mgr. Pavol Chromek 

Základná škola
Najlepší hráč turnaja:
Adam Schwaczcs (Zlín)

Základná škola s materskou školou Brusno 
organizuje 5. februára 2010 v Hoteli Brusno

tradičný školský ples. 
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Naša materská škola vstúpila do nového školského roka 2009/2010
vynovená. Od leta prebiehala rekonštrukcia budovy, a to – výmena
okien, podláh, nového nábytku, kobercov a vymaľovanie priestorov
materskej školy. Na nový nábytok ešte čakáme, mal by prísť v novem-
bri alebo začiatkom decembra. Nová je aj vonkajšia fasáda budovy,
ktorá má peknú žltú farbu. Deťom sa nové triedy páčia, lebo sú
vynovené aj obrázkami a rôznymi kresbami.
Aj tohto roku máme triedy rozdelené na ovocníčkov. Predškoláci,
ktorých je 27, sú tohto roku Jabĺčka, pribudli k nim aj nové deti 
a to staronová Laura Vágnerová, Jakub Pavol Chromek a Deniska 
Malja rová. Ich pani učiteľkami sú Lucia Lacová a nová pani učiteľka
Bc. Veronika Ivaničová. Sme radi, že máme novú pani učiteľku a dú-
fame, že sa jej u nás bude páčiť, lebo detské srdiečka si už získala.
Strednú triedu navštevuje 25 Hruštičiek, novou kamarátkou je Michaela
Hiklová a v priebehu roka sa k nám pridá Tadeáško Zázrivec. Hruštičky
majú pani učiteľku Denisku Živickú a Bc. Daniela Šankovú, ktorá je aj
zástupkyňou riaditeľa pre materskú školu.  Naše najmenšie detičky majú

Janku Zajačkovú a Bc. Peťu Jánošovú, sú to Čerešničky a patria sem:
Tamarka a Dorotka Dlhošové, Tamarka Plavcová, Dominika Dugátová,
Miško Lamper, Lillian Michelle Ridzoňová, Melánia Filipovičová,
Ninka Máliková, Rastík Prošovský, Marcelko Sanitra, Jakubko Baláž,
Samko Chorvát, Alicka Krajčírová. No máme tu aj staronové
Čerešničky, a to Sofinku Šelestovú, Dominika Kurňavu, Tobiaska
Brúdera a Tomáška Bráza.  Počas roka k našim najmenším pribudnú aj
Lukáško Tomka, Miriam Šuhajdová a Matúško Zázrivec. 
V mesiaci októbri si škôlkari uctili starých rodičov tak, že sme pre nich
pripravili v každej triede posedenia, na ktorých vyrábali krásne výtvory
z jesenného materiálu. Fantázii sa medze nekládli a naši starkí so svo-
jimi vnúčatkami vyrábali nádherné jesenné výzdoby. Na záver sa im
detičky odmenili pesničkami a veru si starí rodičia spolu s nimi aj 
zaspievali. Odmenou bol veľký potlesk a úsmev na tvárach detí aj
dospelých.

V novembri našu materskú školu reprezentovala na Banskobystrickom
sláviku naša predškoláčka Laura Vágnerová. Spievala pesničku Čierne
oči choďte spať. Zo začiatku sa na jej tvári zračili malé obavy, ale 
postupne pri speve sa rozplynuli. Za spev bola odmenená potleskom 
a vecnými cenami. Na záver si so všetkými deťmi zaspievala spoločnú
pesničku, a tak sa rozlúčili s týmto podujatím.

Bc. Daniela Šanková

Materská škola

Posedenie v hruštičkovej triede

Posedenie v jabĺčkovej triede                              

Posedenie v čerešničkovej triede               

Banskobystrický slávik                 
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V dňoch 28. - 29. 10. 2009 naša farnosť zorganizovala púť „Po stopách
Jána Pavla II“. Navštívili sme miesta, na ktoré rád za svojho života
chodieval Sv. otec Ján Pavol II. 
Presne o druhej hodine ráno nastupujeme spolu s pánom farárom do 
autobusu, kde sa zvítame  a spoločne  pomodlíme.  
Okolo 9.00 hod. ráno pristávame v Čenstochovej, kde sa v Pútnickom
dome – o ktorý sa starajú sestry Vincentky, ubytujeme. Po krátkom
občerstvení spoločne odchádzame na prehliadku Jasnej Hory, tu máme
prvú svätú omšu v spovednej kaplnke. Po omši začíname prehliadkou
Klenotnice, Kaplnky Matky Božej, Baziliky Sv. Kríža, Krížovej cesty,
Múzea, v ktorom si prezeráme  dary, ktoré venoval na Jasnú Horu 
Sv. Otec – Ján Pavol II. 
Po večeri  o 20.00 hod. sa stretávame a ideme na Jasnohorský Ápel. Je
to ako u nás adorácia, ale Poliaci na Ápeli sa modlia a spievajú spoločne
nahlas. Plní celodenných dojmov prechádzame večer Bránou Jána Pavla
II. do Pútnického domu.
Ráno o 7.00 hodine odchádzame do Krakowskej štvrti – Lagiewniki,
kde sa nás ujíma sestra Tereza, ktorá má na starosti pútnikov zo Sloven-
ska. V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie nám porozprávala o živo -
te sv. sestry Faustíny Kowalskej a posolstve o Božom milosrdenstve. 
Po prednáške máme sv. omšu, nasleduje prehliadka Sankuária Božieho
milosrdenstva s relikviami sv. Faustíny a Kaplnky večnej adorácie.
Krátky voľný čas využívame na nakúpenie upomienkových darčekov
pre  blízkych, lúčime sa s Lagiewnikom a  naša cesta pokračuje do 
Wadowíc.

V myšlienkach na Jána Pavla II. vstupujeme do jeho rodného domu,
kde si prezeráme interiér, jeho izbu, fotografie, písomnosti z jeho 
života. Do knihy zapisujeme ďakovné slová a odchádzame naproti do
Baziliky Obetovania P. Márie. Tu si prezeráme krstiteľnicu, v ktorej
krstili i Sv. otca Jána Pavla II. 
Plní krásnych zážitkov a načerpaní duchovnej sily odchádzame 
z Wadowíc. Spoločné pomodlenie, spev mariánskych piesní a rozprá-
vanie nám urýchlilo cestu domov. Dohodli sme sa, že podobné nábožen-
ské púte budeme absolvovať v našej farnosti častejšie.
Na záver sa chcem poďakovať nášmu p. farárovi a všetkým účastníkom
púte za utvorenie krásneho rodinného kresťanského spoločenstva.                         

M. K

Púť „Po stopách 
Jána Pavla II.“

V dňoch 28. - 29. 10. 2009 naša farnosť 
zorganizovala púť „Po stopách Jána Pavla II“.
Navštívili sme miesta, na ktoré rád za svojho 
života chodieval Sv. otec Ján Pavol II. “

ZŠ s MŠ
Brusno

Dňa 17. novembra našu školu reprezentovali na tanečnej súťaži o Pohár
primátora mesta Banská Štiavnica 2009 Vaneska Šanková a Marek
Peťko. Súťažili v kategórii Hobby Deti 1 v tancoch Waltz, Valčík,
Samba, Cha-cha, Jive. Súťažiacich bolo veľa, ale naši dvaja tanečníci
tancovali s úsmevom na tvári a s dobrou náladou. Ešte pred súťažením
sa mohli roztancovať a potom naplno súťažiť. Konkurencia tanečníkov
bola silná. Súťaž im dodala ešte väčšiu chuť v trénovaní s Jurajom
Fáberom, nové skúsenosti a zážitky. Už teraz sa tešia na ďalšiu súťaž 
v tancovaní spoločenských tancov.

Súťaž v spoločenských tancoch

Bazilika 
Obetovania Panny Márie

Jasná Hora - múzeum
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Kúpele    
Brusno 

Osobnosti v Kúpeľoch Brusno 
za rok 2009

Plány na rok 2010

Do konca roka 2009 plánujeme 
SILVESTROVSKÝ PLES 

Plesovú sezónu nám v roku 2009 otvoril 2. VEĽKÝ KÚPEĽNÝ
PLES. Hviezdou večera bola Helena Vondráčková, moderovali Štefan
Skrúcaný a Veronika Paulovičová. Ani tento rok si ples  nenechali
ujsť  hovorca ministra vnútra  Erik Tomáš s manželkou, minister spra-
vodlivosti  SR Štefan Harabin a Jozef Oklamčák.

V poradí druhý bol Hviezdny ples so skupinou Desmod, ktorý mode-
roval Patrik Herman a svoj talent predviedol aj Michal Červienka.
Plesovú sezónu ukončil After ples, ktorý bol plný hviezd. Ples otvoril
Peter Modrovský s deťmi. Hviezdou večera bol Dalibor Janda s dcé-
rou a zahral si aj Paľo Drapák. Moderovala Karin Majtánová. Svo-
jou účasťou nás poctili manželia Juraj Jakubisko a Deana Horváthová.
Zabaviť sa prišiel aj Milan Urbáni s manželkou a opäť nemohli chý-
bať  minister spravodlivosti  SR Štefan Harabin a Jozef Oklamčák.

6. júna sme spoločne so Základnou školou s materskou školou
Brusno zorganizovali Deň detí. Pre deti to bolo veľmi nezabudnuteľné
podujatie.

21. - 22. 8. sa konal 2. ročník Muzikálového festivalu. Účinkovali:
Sisa Sklovská, Petr Muk, Jana Daňová, česká muzikálová scéna –
Hynek Svrček, Linda Stránská, Kateřina Nováková, Jan Urban,
Gabriela Urbánková, Šárka Marková. Fragmenty z muzikálovej
komédie Mníšky – Milionárky: Magda Paveleková, Helga Ková-
lovská, Jarka Hittnerová, Marta Potančoková, Andrea Kiráľová.
Opereta na cestách: Mária Eliášová, Jozef Benedik, Violin 
Orchestra  Bratislava Eugena Botoša. Marcela Molnárová, Jana
Daňová, Berco Balog a program Z muzikálu do muzikálu: Helga
Koválovská, Jarka Hittnerová, Pavol Peschl, Marta Potančoková,
Andrea Kiráľová. 
Moderovali: Karin Majtánová, Ivan Hlaváček.
Šampionát vo fitness a kulturistike Ms. A Mrs. Universe  2009.
Šampionát usporiadala Eva Martinková, ktorá aj vyhrala Model 
Fitness a Ms. Universe 2009. Okrem iných sa šampionátu zúčastnili:
Martina Deáková, Miriama Žigalová, ktorá získala najvyšší  titul
v kategórii  Aerobick Fitness a Patrícia Semanová, ktorá skončila
hneď za ňou. Šampionát moderoval Peter Justin Topolský. V hľadisku
nechýbal poslanec a predseda HZDS Vladimír Mečiar.

Silvestrovský gala večer 

s Petrom Nagyom 
Cena vstupenky je 89 € 
(prípitok, víno, nealko, 
slávnostná večera, 
kultúrny program, ohňostroj,
polnočný raut)

Silvester 
v nočnom bare
Cena vstupenky je 25 € 
(hlavné jedlo – zemiakový šalát
s rezňom, polnočná kapustnica,
sekt, diskotéka)

• dokončenie wellness centra – plán december 2010
• prestavba hospodárskej budovy na liečebný dom s kapacitou 

135 lôžok –  plán máj/jún 2010

Obsadenosť nášho zariadenia

V I. polroku 2009 pri 214 lôžkovej kapacite sme mali 71,80 % 
obsadenosť. 
Pre porovnanie za to isté obdobie v roku 2008 – pri 214 lôžkovej 
kapacite sme mali 45,03 % obsadenosť. V roku 2009 sme mali nárast 
obsadenosti o 26,77 %. 
Najviac zahraničných návštevníkov nás navštívilo z Českej republiky,
Izraela, Poľska a Ruskej federácie. 

Kúpele Brusno pre občanov
Brusna ponúkajú  

Poskytovanie procedúr
Procedúry sa poskytujú pondelok – piatok od 16.00 hod  do 22.00 hod,
cez víkendy a štátne sviatky od 10.00 do 22.00 hod.
Pre obyvateľov s trvalým pobytov v Brusne ponúkame 10% zľavu na
všetky liečebné procedúry.

Kardiologická ambulancia
Pre poistencov zdravotných poisťovní Dôvera a Union  je umožnené
kardiologické vyšetrenie. 

Bližšie informácie ohľadne  kardiologickej ambulancii Vám radi
poskytneme na tel. č. 048/43 11 553, 0911 630 001 
alebo na e-mail: veduca.sestra@kupelebrusno.sk

Lenka Jarabáková
marketingovo-obchodný manager



Na akcii sa prezentovalo 34 družstiev, čo je najväčší počet družstiev
v histórii tejto súťaže. Tento údaj bude zapísaný aj do knihy „Sloven-
ských rekordov“ od Igora Svitoka. Výnimočne bola akcia otvorená až
o 11,00 hod., pretože samotnej súťaži predchádzali dve významné
obecné udalosti. 
Od 09,00 hod. sme boli svedkami veľkého sviatku hasičov Brusna. Pri
príležitosti osláv 115. výročia založenia hasičského zboru bola otvorená
nová hasičské zbrojnica. Nákladom cca 8 miliónov Sk z prostriedkov
obce stavbu realizovala na základe výsledku verejnej súťaže firma 
VREXIM s.r.o., Brusno. Po pochode obcou sa mnohí hostia a hasiči
zhromaždili na otvorení hasičskej zbrojnice Za samosprávu sa na sláv-
nosti zúčastnili podpredsedníčka ZMOZu a starostka obce Brusno -
Vierka Krakovská, predseda ZMOZu a starosta obce Štrba - Michal 
Sýkora, primátor mesta Banská Bystrica - Ivan Saktor, prednostka ob-
vodného úradu v Banskej Bystrici - PhDr. Mária Seková, starostka a sta-
rostovia zo združenia obcí mikroregiónu RENTAR, poslanci obecného
zastupiteľstva a mnohí ďalší hostia. Dobrovoľných hasičov zastupovali
najvyšší funkcionári Slovenska v čele s prezidentom DPO SR JUDr.
Jozefom Minárikom, generálnym sekretárom DPO SR Vendelínom
Horváthom, viceprezidentom  DPO SR a predsedom KV DPO 
Banskobystrického kraja prof. Antonom Osvaldom. Za OV DPO
Banská Bystrica bola prítomná delegácia hasičov v čele s riaditeľom
Dušanom Kukučkom, za OV DPO Brezno delegácia v čele s riaditeľom
Petrom Turňom. Za OR HaZZ Banská Bystrica bol prítomný mjr. 
Ing. Milan Suja a bývalý riaditeľ Pavol Pecník,  za OR HaZZ Brezno ria-
diteľ mjr. Ing. Ivan Švantner Prítomní boli aj funkcionári a hasiči
Brusna, ale i okolitých dobrovoľných hasičských zborov z obcí Hiadeľ,
Jasenie, Lučatín, Medzibrod, Nemecká a Pohronský Bukovec. Sláv-
nostná chvíľa vyvrcholila prestrihnutím pásky vrcholnými funkcionármi
samosprávy a dobrovoľnej požiarnej ochrany a hneď nasledovala prvá
návšteva hasičskej zbrojnice.
Od 10,30 hod. bola v Dome umeleckých remesiel Brusno otvorená pre-
dajná výstava obrazov a umeleckých diel zahraničných a domácich
umelcov v rámci 5. medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sym-
pózia. 
O 11,00 hod. odštartovala súťaž vo varení čipkárskeho. Pred súťažou
alebo v priebehu samotnej súťaže sa konali sprievodné akcie - hudobný
program Základnej umeleckej školy v Brusne a  športové súťaže pre
deti. Pre dospelých boli pripravené tradičné súťaže - hod kluchtou do
diaľky a pitie piva na rýchlosť. O hudobnú produkciu sa v priebehu dňa
postarali hudobné skupiny Kavaleros, Pulse, Kabát revival. Veľký 
potlesk zožali folkloristi z Urpínu. Od večera do skorých ranných hodín
hudbu mixoval DJ Schuffle.

Súťažné družstvá
1. SO-KOOL - Vojtech Sokol, Jozef Polgáry, Erik Sokol, Katarína

Polgáryová
2. TUŽINOVCI – Jozef Slabecius, Ján Lupták, Mário Zrubák,

Pavol Lupták
3. PRIATELIA – Michal Marcin, Lenka Jarabáková, Jaroslav 

Marcin, Mikuláš Jarabák
4. CHATÁRI – Marián Sokol, Ivan Slabecius, Boris Pavúk, 

Jaroslav Petrík
5. OBLIZÁČOVÁ – Jozef Plško,  Andrej Ďuriančík, Marián 

Ďuriančík, Ladislav Barič
6. GURMANI - Marián Lehocký, Katarína Lehocká, Ján Kereš, 

Nebojša Petreski

7. SRŠNE - Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Pavol Turčan, Marián Píši
8. JAVORINKA - Ing. Emil Gregor, Tibor Slabecius, Ján Lupták,

Ján Francisty
9. JEDNOTA DÔCHODCOV – Tibor Hláčik, Tibor Kostúr, 

Matilda Luptáková, Emília Dutková
10. URBÁR ONDREJ - Ing. Ľubomír Žabka, Ivan Balko, Jana 

Martiaková, Ing. Libor Martiak
11. MORSKÍ VLCI - Jozef Tomenga, Ján Hudák st, Ján Hudák ml,

Andrej Zeman
12. ONDROBRUS - Daniela Petrušková, Ľubica Luptáková, Tibor

Oleríny, Richard Badáni
13. FTC 2009 – Pavol Citara,  Július Tokár, Mária Tokárová, Milada

Citarová
14. RTVŠ BRUSNO - Jaroslava Ďuriančíková, Iveta Kánová, 

Ing. Katarína Švecová, Ing. Juraj Schmidt
15. OBECNÝ ÚRAD – Dagmar Srniaková,  Viera Citarová, Viera

Gregorová, Milan Ďuriančík
16. OVK BRUSNO MUŽI – Peter Tišťan, Adam Kliment, Peter

Húska, Igor Kočan
17. OVK BRUSNO  ŽENY – Eva Tišťanová, Eva Karáseková, 

Marika Sokolová, Jana Vaníková
18. ZŠ s MŠ BRUSNO – Daniela Šanková, Miroslava Komorová,

Diana Krajčírová, Alexandra Chebeňová
19. RELAX - Ján Kliment, Ladislav Húska, František Húska, Jozef

Pšenko
20. HRBOK - Ľuboš Lupták, Maroš Mrník, Jozef Šuhajda,  Peter

Gonos
21. FAJKA TEAM - Marek Hlinka, Michal Balko, Radoslav 

Novotný, Vladimír Vágner
22. KLINCOVCI - Juraj Peťko, Dana Luptáková, Iveta Ivaničová,

Ján Peťko
23. KLADIVÁ - Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošeľa, Pavol

Bulla
24. PARŤÁCI - Ing. Ľubica Podmajerská,  Ján Šagát, Alena 

Šagátová, Zuzana Šagátová,
25. T - COM - Elena Zvarová, Miroslav Chamko, Mariana Zvarová,

Ján Ďurajka
26. FONČORĎÁCI - Andrea Piatriková, Peter Uhrík, Ján Uhrík,

Martin Pavlovský
27. FC KAKATKA -  Jozef Lupták, Marián Kollár, Ján Kováčik st,

Ján Kováčik ml.
28. FLIAŠNIKOVÁ - František Vasilovčík, Miroslav Vasilovčík,

Michal Lamper, Ján Lupták
29. DAREBÁCI - Jozef Vierik, Maroš Gera, Martin Fortiak, Michal

Núdzik
30. FUŠERÁCI - Tomáš Lupták, Ľuboš Hláčik, Tomáš Milan, Marek

Hornyak
31. T.M.A.  HASIČI – Ing. Imrich Kolpák, Mgr. Tomáš Hláčik, 

Ing. Marek Uhrík, Jaroslav Šelest
32. NAČO NÁZOV - Martin Lupták, Martin Húska, Martina 

Schniererová, Koristová
33. LYŽIARSKY ODDIEL – Ivan Nemčok, Ing. Daniela 

Nemčoková, Ing. Mária Kertiová, Ing. Ladislav Kerti
34. KÚPELE BRUSNO  a. s. – Jozef Lupták, Milota Kenberová, 

Tatiana Melišková, Katarína Pančušková
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Dňa 23. 5. 2009 sme usporiadali v Brusne 
už po desiatykrát súťaž „Čipkárskô“. 

Pripomeňme si
Čipkárskô 2009

Konečné poradie
1.  FAJKA TEAM
2.  KÚPELE BRUSNO a.s.
3.  OVK BRUSNO - ženy
4.  CHATÁRI
5.  TUŽINOVCI
6.  JAVORINKA
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Sprievodné súťaže

Hod kluchtou (drevo - metrovica cca 14 kg) o najdlhší hod.V súťaži sa
prezentovalo 27 súťažiacich, ktorí hádzali dva hody v semifinále a vo fi-
nále sa stretlo najlepších desať pretekárov. 
Víťazi:
1/  Ján Kadlec Brusno 9,18 m
2/  Peter Karcel Brusno 8,34 m
3/  Patrícius Fraňo Lučatín 8,19 m
V súťaži pretekal aj Martin Herman (ČR) s výkonom 7,28.

Súťaž v pití piva
Pohár piva (0,5 l) a jeho najrýchlejšie vypitie - to bola súťaž, na ktorej
sa prezentovalo 11 súťažiacich. 
Víťazi:
1/ Ján Hraško Medzibrod 3,46 s
2/ Tomáš Lupták Brusno 4,38 s
3/ Matúš Chromek Brusno 5,12 s

Poďakovanie sponzorom za podporu podujatia:

Vážení priatelia,
bez pomoci ľudí, ktorí pomáhali zorganizovať „Čipkárskô„ si to
neviem predstaviť. Že sa to podarilo, je aj ich zásluha. Neodvá-
žim sa menovať všetkých ľudí, aby som nezabudla na niekoho 
a  aby som ich neurazila. V tomto roku sme zapojili do organi-
zovania tohto podujatia aj mladých ľudí, ktorí obstáli na jed-
notku s hviezdičkou. Všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu 
čipkárskeho v roku 2009 veľmi, veľmi pekne ďakujem. 

Viera Krakovská, starostka obce

Informácia pre nedočkavcov
11. ročník súťaže „Čipkárskô 2010“ 

sa uskutoční 22. mája 2010.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s., 
Partizánska cesta 5, B. Bystrica

VEOLIA a.s., Prevádzková spoločnosť Banská Bystrica

RD HRON Slovenská Ľupča

ING. EVA ROŠTÁROVÁ, SHR

KÚPELE BRUSNO a. s.

PEKÁREŇ FLOSNÍK  BREZNO

ŽP GASTRO SERVIS s.r.o.

MIJAS s.r.o.

DEXIA BANKA

JÁN GERA

MILAN BEŇO

ELEKTRO RECYCLING s.r.o.

JAMIESON – NOVA - CONCEPTS Marián Fekiač
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Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

Od posledných informácií v Čipkárskych 
zvestiach sa v DHZ Brusno uskutočnilo 
mnoho rôznych akcií, a preto spomeniem 
tie najzávažnejšie. 

Dňa 30. 4. 2009 sme oslavovali Deň požiarnikov už tradičnými aktivi-
tami. V miestnom rozhlase bola odvysielaná relácia k nášmu sviatku.
Hasiči v uniformách si na miestnych cintorínoch uctili pamiatku našich
zosnulých členov a podvečer sa konalo v obradnej miestnosti obecného
úradu prijatie hasičov – jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívali svo-
jich životných jubileí. Starostka obce Vierka Krakovská prijala nasle-
dovných hasičov jubilantov: Jána Kováčika, Vladimíra Kováčika,
Emíliu Kelemachovú, Miroslava Kelemacha, Mariána Lampera, Annu
Arvajovú, Margitu Zázrivcovú. 
V nedeľu 3. 5. 2009 sa od 10,00 hod. konala Na Dubinke poľná svätá
omša, ktorú celebroval pán farár Branislav Dado. Čestná jednotka
a ostatní členovia hasičského zboru boli oblečení v uniformách so svo-
jimi symbolmi, stáli so zástavou a so sochou sv. Floriána. Aktívna účasť
hasičov na bohoslužbe, počnúc miništrovaním a čítaním písma svätého,
dotvárali skvelú atmosféru nášho hasičského sviatku. 
Dňa 7. 5.  2009 sa mesto Žilina stalo na jeden deň miestom, kde prišli
dlhoroční členovia a funkcionári DPO SR v sprievode svojich najbliž-
ších ako aj svojich „spolubojovníkov“. Dôvodom ich príchodu bola
účasť na akte odovzdávania titulov „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany Slovenskej republiky“, najvyššieho vyznamenania našej or-
ganizácie za vykonanú celoživotnú prácu na úseku dobrovoľnej
požiarnej ochrany. Uvedeným vyznamenaním z rúk prezidenta DPO SR
JUDr. Jozefa Minárika bol ocenený  aj náš člen, inšpektor Jozef 
Baďura. Ešte raz mu  srdečné blahoželáme.
Dňa 6. 6. 2009 sme pri príležitosti sviatku detí (MDD) boli účastníkmi
športového dopoludnia. Pri espresse „Srna“ v kúpeľoch Brusno sa vy-
konávali súťaže pre deti. V rámci sviatku detí boli pripravené viaceré
atrakcie a súťaže. Naša DHZ pripravila pre dvojice rodičov a detí, strie-
kanie z džberoviek do terčov.
Dňa 7. 6. 2009 sa naše hasičské družstvá zúčastnili okresnej súťaže DHZ
v Selciach. Po nočnej búrke, ale na vyhovujúcich terénoch sa plnili dve
disciplíny: štafeta 8 x 50 metrov a požiarny útok s vodou. Hasičské druž-
stvá z Brusna sa pripravovali na súťaž len posledný týždeň, pretože pred-
chádzajúce obdobie bolo spojené s prípravou na otvorenie hasičskej
zbrojnice a samotné cvičenia boli v tomto prípade druhoradé. Napriek

tomu všetky naše družstvá dosiahli lepšie časy oproti predchádzajúcemu
roku, aj keď družstvo mužov kleslo o tri miesta a obsadilo 6. miesto.
V kategórii žien nastúpili tri nové členky organizácie a dve dorastenky,
čím došlo aj k značnej obmene súťažného družstva.
V kategórii žien zvíťazilo družstvo Šalkovej pred ženami z Brusna.
Reprezentovali: M. Kolpáková, M. Hrašková, K. Ondrejková, 
B. Živická, D. Šarinová, Z. Uhríková, L. Jarabáková, L. Mesíková,
K. Petríková.
V kategórii mužov zvíťazila Šalková, pred Dolnou Mičinou a Lučatínom.
Reprezentovali: T. Hláčik, Ľ. Hláčik, M. Hraško ml, M. Oravec, 
I. Kolpák ml, P. Kolpák, M. Pančuška, J. Šelest, M. Uhrík.
V kategórii mužov nad 35 rokov sa očakávalo víťazstvo Brusna. 
Z násko kom 45 sekúnd sme zvíťazili pred najväčším konkurentom DHZ
Badín a Dúbravicou. Družstvo s vekovým priemerom 47,1 roka do-
siahlo na okresných súťažiach v poradí už svoje  trináste  víťazstvo.
Reprezentovali: F. Ďuriančík, B. Hudák, R. Hermánek, V. Slabecius,
P. Gonos, I.  Kolpák st, P. Sáliš, M. Hraško st., M. Lamper.
V preteku jednotlivcov odznak výkonnosti - III. výkonnostnú triedu 
získali z našej DHZ: 
M. Haško ml., P. Kolpák, I. Kolpák ml.
Dňa 13. 6. 2009 sme sa zúčastnili na okresnej súťaži Plameň v Lučatíne.
V kategórii chlapcov zvíťazila Vlkanová, pred Lučatínom a Badínom.
V kategórii dievčat zvíťazili naše dievčatá pre Vlkanovou a Selcami.
Reprezentovali: T. Kováčiková, L. Longaverová, K. Petríková, 
I. Tamajková, J. Šuchová,                                
I. Šarinová,  Z. Hrušková,  T. Šebešová, A. Plšková, M. Kerešová. 
Družstvo pripravovali: J. Kajda, A. Zeman, P. Sáliš.
Dňa 27. 6. 2009 sme usporiadali na futbalovom ihrisku v Brusne 
16. roč ník okrskovej súťaže. Zúčastnili sa na nej zástupcovia všetkých
DHZ okrem Pohronského Bukovca, ktorí sa vopred ospravedlnili. Za
pekného slnečného počasia sa nám nepodarili oba pokusy a obsadili sme
až 5. miesto. Zvíťazil Lučatín, pred Nemeckou a Medzibrodom. V pre-
teku jednotlivcom sme si čiastočne napravili pošramotenú povesť, keď
sme obsadili 1., 2., 5. miesto. Výborný výkon podal najmä Tomáš 
Hláčik a jeho víťazstvo znamenalo definitívny zisk putovného pohára
pre našu DHZ.
Dňa 3. 7. 2009 vo večerných hodinách zomrel vo veku 66 rokov dlho-
ročný funkcionár DHZ v Brusne, mladší inšpektor Pavol Hudák. Me-
novaný bol členom DPO od roku 1956 a takmer 50 rokov vykonával
rôzne funkcie od revízora, člena výboru, strojníka, predsedu organizá-
cie. Do posledných chvíľ svojho života sa aktívne zúčastňoval na  ha-
sičských akciách. Za svoju dlhoročnú prácu v dobrovoľnej požiarnej
ochrane bol ocenený vyznamenaniami Za príkladnú prácu, Za zásluhy,
Za mimoriadne zásluhy a najvyšším vyznamenaním Zaslúžilý člen DPO
SR. Na jeho poslednej ceste ho odprevadilo množstvo hasičov z okresu
Banská Bystrica a Brezno. Česť jeho pamiatke!         
Dňa 1. 7. 2009 sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia 
v Pohronskom Bukovci. Cvičenie sa vyhlásilo od 18,00 hod. a vykoná-
valo sa v náročnom lesnom teréne. Voda bola čerpaná z miestneho po-
toka s postupným prečerpávaním do horského terénu. Využité boli
motorové vozidlá LIAZ CAS 25 (2 ks), ÁVIA  (2 ks), PPS 12 - 3 ks, plá-
vajúce čerpadlo Honda. Na cvičení sa zúčastnili všetky družstvá okrsku.
Dňa 29. 8. 2009 sa družstvo mužov zúčastnilo na súťaži v Jasení.
V rámci 5. ročníka memoriálu Eduarda Majera sa nám nedarilo a obsa-
dili sme až 6. miesto.  Bol to náš najhorší výkon v histórii našich účastí
v Jasení.
Dňa 19. 9. 2009 povedal „Áno“ svojej „Lenke“ podpredseda – preven-
tivár našej DHZ Ing. Jozef Šimeček v rímsko-katolíckom kostole 
v Zlatých Moravciach. Na svadbe sa zúčastnili viacerí členovia našej
organizácie, ktorí boli na svadbe ako hostia, ale plnili aj dôležité sva-
dobné funkcie, ako napr. starejší, DJ, šofér... Vo večerných hodinách
prišli mladomanželom v uniformách gratulovať zástupcovia našej ha-
sičskej organizácie. 
V sobotu 26. 9. 2009 sme za krásneho slnečného počasia v spolupráci
s OV DPO Banská Bystrica organizovali naše tradičné preteky pre mla-
dých hasičov - jesenné kolo hry Plameň. V okolí kúpeľov Brusne súťa-
žili chlapci a dievčatá v dvoch vekových kategóriách. V kategórii
mladších žiakov (8 - 12 rokov) sa na trati dlhej 1600 metrov plnilo 7 rôz-
nych disciplín. Pred alebo po ukončení behu sa vykonávala streľba zo
vzduchovky na cieľ a odpovedalo sa na otázky z troch hasičských ob-
lastí. V kategórii mladších žiakov sa súťažilo o Putovný pohár starostu
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obce Pohronský Bukovec a v kategórii starších žiakov sa súťažilo o nový
Putovný pohár starostky obce Brusno. Za našu organizáciu nastúpili
v kategórii mladších žiakov najmladší adepti hasičstva. V družstve boli
škôlkari a žiaci 1. – 2. triedy a už ich účasť bola úspechom. V kategórii
starších žiakov nastúpilo na trať 5 dievčat a obsadili 6. miesto. Pred nimi
skončili len chlapčenské družstvá. Družstvá pripravovali: Mgr. Pikula,
Zeman, Kajda, Sáliš a M. Hraško st. Na veľmi pekné a hodnotné ceny
prispeli viacerí sponzori.  Ceny odovzdávala starostka obce Brusno 
p. Vierka Krakovská a funkcionári OV DPO Banská Bystrica. Za DHZ
v Brusne sa na súťaži podieľalo 33 členov organizácie.
Sponzori súťaže:
Obecný úrad v Brusne, Kúpele Brusno a.s., RONDOM Z a Z spol. s r.o.,
Banská Bystrica, TRIAN spol. s r. o., Banská Bystrica, VAŠA 
STRAVOVACIA spol. s r. o., Bratislava
Dňa 14. 11. 2009 sme realizovali myšlienku veliteľa DHZ v Brusne 
Branislava Hudáka usporiadať halový futbalový turnaj hasičov. Od
09,00 hod. zápolilo 6 družstiev hasičov okrsku v telocvični Brusno na
1. ročníku tohto turnaja. Družstva boli rozlosované do 2 skupín 
a po dvoch zápasoch v skupinách sa hráči stretli v súbojoch o 5., 3. 
a 1. miesto. Družstvá boli ocenené diplomami a víťaz získal Putovný
pohár okrsku. Po ukončení turnaja si účastníci pochutnali na veľmi chut-
nom guláši. 
Za hasičov Brusna nastúpili: B. Hudák, M. Hraško st, M. Hraško ml,
V. Slabecius, Ľ. Hláčik, J. Šelest, F. Ďuriančík, A. Zeman, J. Kajda. 

Výsledky: 
SKUPINA A SKUPINA B
Lučatín - Medzibrod 2 : 1 Brusno - Nemecká 2 : 2
Medzibrod - Hiadeľ 2 : 4 Brusno - Pohr. Bukovec 5 : 2
Lučatín - Hiadeľ 0 : 2 Nemecká - Pohr. Bukovec  12 : 0

O 5. miesto: Medzibrod - Pohr. Bukovec 9 : 1
O 3. miesto: Lučatín - Brusno 5 : 1
Finále:         Hiadeľ - Nemecká 2 : 7

PORADIE:
1. Nemecká, 2. Hiadeľ, 3. Lučatín, 4. Brusno, 5. Medzibrod, 
6. Pohronský Bukovec

Od marca 2009 sa firma VREXIM spol. s r.o. Brusno zaoberala do-
stavbou, zateplením objektu a vakovaním hasičskej zbrojnice.  Vonkaj-
šími terénnymi úpravami sa zaoberala ďalšia firma a naši spoluobčania.
Postupným upratovaním priestorov a zariaďovaním tohto objektu sme
prispeli aj mi členovia dobrovoľného hasičského zboru.. Priamo v ha-
sičskej zbrojnici sme dotvárali niektoré požiadavky na ukončenie
stavby. Pravidelne sme polievali okrasné kríky, stromčeky a kvety 
pri tomto našom hasičskom stánku.  Desiatky hodín sme odpracovali
pri dokončení tejto stavby, ako aj pri prípravách na dôstojné otvorenie
hasičskej zbrojnice pri príležitosti nášho sviatku - 115. výročia založe-
nia organizácie. Každý z nás očakával deň „D“, náš najväčší sviatok

v novodobej histórii hasičov obce. Základný kameň tejto stavby bol po-
ložený 22. 5. 2004 a s výstavbou sa začalo  3. 10. 2005. 
Slávnosť otvorenia hasičskej zbrojnice sa konala dňa 23. mája 2009
zhromaždením účastníkov pred obecným úradom a pochodom až pred
novú hasičskú zbrojnicu.  Dobrovoľných hasičov zastupovali najvyšší
funkcionári Slovenska v čele s prezidentom DPO SR JUDr. Jozefom
Minárikom.
Po úvodnom hlásení veliteľa Branislava Hudáka starostke obce, pred-
niesla báseň Zuzka Uhríková s názvom „Hasičská“ od našej rodáčky
Eleny Cmarkovej, rod. Pavelkovej. Vo svojom  príhovore starostka obce
Brusno pripomenula priebeh výstavby tohto objektu ako i skutočnosť, že
hasiči po provizóriách na uskladnenie techniky dostávajú do užívania
svoju prvú hasičskú zbrojnicu.  Prezident JUDr. Jozef Minárik svojím
typickým emotívnym príhovorom poďakoval starostke a hasičom za
prácu v prospech hasičskej organizácie. Symbolicky požiadal sv. Flo-
riána o zdravie a o ochranu pre hasičov, ale i všetkých občanov pred
požiarmi a živelnými katastrofami. Následne medailou za mimoriadne
zásluhy ocenil starostku obce, ktorá je i členku DHZ v Brusne, Vierku
Krakovskú. Do hodností mladší inšpektor povýšil veliteľa Bc. Branisla -
va Hudáka a tajomníka JUDr. Imricha Kolpáka povýšil do hodnosti ge-
nerála. Po oceneniach a darčekoch zo strany domácich hasičov
slávnostná chvíľa vyvrcholila prestrihnutím pásky vrcholnými funkcio-
nármi dobrovoľnej požiarnej ochrany a samosprávy a prvou návštevou
hasičskej zbrojnice. Pásku v bielych rukaviciach držali dvaja zaslúžilý
členovia DHZ v Brusne - Pavol Hudák a Jozef Baďura. Pásku strihali
štyria najvzácnejší hostia - Vierka Krakovská, JUDr. Jozef Minárik,
Vendelín Horváth a Michal Sýkora. 
Po otvorení zbrojnice sme sa premiestnili do zasadačky, kde nás priví-
tal prekrásny spev Editky Pikulovaj a Zuzky Uhríkovej. Taktiež  bolo
pripravené občerstvenie pre všetkých účastníkov a hostí. V zasadačke
boli pripravené švédske stoly, na ktorých nechýbali šaláty, rezne, šunky,

koláče, nápoje a iné dobroty. Z kúpeľov Brusno sme dostali šaláty
a rezne, ako odmenu za našu brigádu - čistenie chodníkov v kúpeľnom
areáli. V pohároch, ktoré boli umiestnené do písmen DHZ, bolo naliate
šampanské na prvý slávnostný prípitok. Na dvore bol uvarený guláš
a čapovalo sa pivo. Takáto hostina trvala až do 19,00 hod a dvere boli
otvorené pre každého. 

Nová hasičská zbrojnica v Brusne
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Naše pondelkové paličkárske stretnutia pokračujú aj tento rok. Stretávať
sme sa začali až od konca októbra, ale zato s väčšou chuťou. Pridali sa
k nám totiž nové členky -  p. Marta Bicianová, Erika Jančíková , a Jarka
Lehocká. Pri dobrej nálade a  teplom, voňavom čajíku, ktorý dobre
padne v sychravý večer, sa zaúčajú sa do tajov spletania nití. Ide im to
veľmi dobre a  nám  dodali veľa novej chuti do práce. 
Začali sme paličkovaním vianočných ozdôb. Nimi chceme potešiť nie-
len svojich blízkych a seba, ale prispejeme aj k vianočnej výzdobe 
miestneho kostola.
Keďže sa blížia Vianoce, rozhodli sme sa naše stretnutia spestriť. Zídeme
sa pri zdobení perníkov, naučíme sa aj iné spôsoby výroby vianočných
ozdôb, napr. falošným patchworkom a vyrobíme si aj motané gule 
a zvonce. 

V budúcom roku máme v pláne usporiadať veľkú výstavu ručných prác
v Dome remesiel. Veľkonočná mala dobrý ohlas, ale my dúfame, že
nájdeme väčší  počet vystavovateľov. Veď v dedine je veľmi veľa
šikovných ľudí, ktorí sa venujú rôznym ručným prácam. Už teraz sa
tešíme na spoluprácu.
A my, čipkárky, do práce. Nech sa máme na výstave čím pochváliť.
Možno dodáme chuť aj iným k podobnej činnosti.

Zuzana Lihanová

ČIPKÁRKY

Každý rok začíname výstupom na Ľubietovský Hrb. Tento rok 
9. mája bol výstup iný, začal sa písať nultý ročník Hviezdicového výstupu,
na ktorom sa zišlo viac ako100 turistov. Výborná nálada, nadviazanie
nových priateľstiev, skvelá opekačka, spoločná pieseň – Hej, hory naše 
a so želaním stretnutia sa o rok na 1.ročníku sa lúčime.
17. máj 2009: Stankovany – Šíp – Podšíp. Túru začíname v dedinke
Stankovany, ktorá patrila k likavskému panstvu. Prechádzame okolo
chránených líp, vysokých 25 metrov a širokých 4 metre. Miernym 
stúpaním prichádzame do Žaškovského sedla, pokračujeme na Šíp
(1169 m.n.m.), ktorý tvorí dominantu nad sútokom riek Oravy a Váhu.
Pre nepriazeň počasia sa nemôžeme pokochať výhľadmi do okolia,
schádzame na Zadný Šíp, na ktorom stojí veľký drevený kríž. Veľkou
strminou opatrne prichádzame do vrchárskej osady  Podšíp. Obdivu-
jeme drevenice, ktoré využívajú chalupári na rekreačné bývanie. Odtiaľ
nás čakajú posledné 2 km do Stankovian.
31. máj 2009: Blatnica – jaskyňa Mažarná –Tlstá – Ostrá. Ráno už
v Blatnici dávame na seba pršiplášte a pohľad na oblohu neveští dobré
počasie. Blatnica je bránou do najkrajších dolín národného parku Veľkej
Fatry: Gaderskej a Blatnickej. My vchádzame Gaderskou dolinou, ktorá 

sa miestami zužuje, úbočia sú strmé, po bokoch sú mohutné skalné
bralá. Obdivovaním krás prichádzame k jaskyni Mažarná. Jej oso-
bitosťou je prameň vytvorený na vápencovom podklade, odpradávna
bola útočiskom ľudí a zvierat. I nám poslúžila na občerstvenie a ukryla
nás pred dažďom. Pokračujeme na vrchol Tlstej, ktorá tvorí krásnu
vápencovú galériu s početnými dierami. Na vrchol Ostrej idú len tí 
naj vytrvalejší, ostatní schádzame do Blatnice, lebo sa  veľmi rozpršalo.
14. jún 2009: Nízke Tatry – Chabenec. Ráno pri Asmolovovej chate
v doline Lomnistá sa ukazuje krásny deň. Vydávame sa na prvý úsek
túry, ktorým je  turistická útulňa na Ďurkovej. Prezeráme si zrenovo-
vanú útulňu a spoločne vychádzame na Chabenec (1955 m.n.m.).
Pokocháme sa nádherným výhľadom na okolité končiare a cez Kotliská
pokračujeme na Krížske sedlo, Dereše, Kosodrevinu a dole na Srdiečko.
Slniečko pripekalo a my sme darmo čakali, že sa na Srdiečku občer-
stvíme, všetko  bolo pozatvárané, hoci bol   14. jún.! 
5. júl 2009: Vysoké Tatry – Sedlo Závory. Za krásneho počasia vy-
chádzame z Troch studničiek dlhou Kôprovou dolinou, na ktorú je
žalostný pohľad, stromy sú napadnuté kôrovcom. Cestou si prezeráme
Kmeťove vodopády a stúpame na sedlo Závory, z ktorého sú krásne
výhľady na Temnosmrečianske pleso a okolité štíty. Krátka prestávka 
a pokračujeme na Hladké sedlo, ktoré je už na poľskej strane Tatier.
Dlho sa nezdržíme, lebo sa schyľuje k búrke. Po 5 hodinách prichá -
dzame k autobusu celí premočení. 
12. júl 2009: Snilecké sedlo - Chleb – Veľký Fatranský Kriváň.
Schádzame vo Vrátnej, kde nastupujeme do kabínkovej lanovky s pre-
výšením 750 m, ktorou sa vyvezieme do Snileckého sedla. Za necelú
hodinku už stojíme na Veľkom Fatranskom Kriváni (1709 m.n.m.),
ktorý volajú aj dobrácky kráľ Turca. Slniečko pripeká a my máme
výhľad na všetky veľkofatranské vrchy, Nízke Tatry, Vysoké a Západné
Tatry. Obdivujúc Choč a Rozsutce sa dostávame na Chleb (1647 mnm).
Odtiaľ strmou stráňou k ubytovni pod Chlebom a do dedinky Štefanová.
26. júl 2009: Vysoké Tatry – Ždiar – Monkova dolina. Vystupujeme
za dedinkou Ždiar na Strednici. Počasie je ako v zime, fúka studený 

Turistický oddieľ
ONDROBRUS

Po ukončení tohtoročnej turistickej sezóny sa chceme s Vami
podeliť o zážitky a predstaviť Vám krásne miesta Slovenska,
ktoré sme navštívili.

Otvorenie objektu sa konalo v deň obecných osláv, v rámci 10. výročia
akcie Čipkárskô, takže pri otvorení, ale i v priebehu dňa navštívili ha-
sičskú zbrojnicu stovky hasičov a náhodných hostí. Môžeme si len želať,
aby táto zbrojnica bola po dlhé roky nápomocná hasičom pri ich nena-
hraditeľnej činnosti, aby patrón hasičov sv. Florián osobný dar od pre-
zidenta DPO SR, ktorý je umiestnený na priečelí objektu, chránil
súčasníkov, ale i budúce generácie hasičov od všetkých mimoriadnych
udalostí. Z celej akcie boli vyhotovené rôzne dokumenty: DVD 
nahrávky, fotografie, televízny záznam na AZTV, články v novinách
a časopisoch. V rozhlase Regina bola hodinová relácia o Brusne. Stuha
z otvorenia hasičskej zbrojnice je zarámovaná a umiestnená na čestnom
mieste ako pamiatka na náš veľký hasičský deň.

Počet členov DHZ  k 1.1.2009: 115 členov z toho 32 žien
Počet členov  DHZ k 1.11.2009: 127 členov z toho 44 žien

PRIPRAVUJEME
• účasť na obecnom volejbalovom turnaji  v telocvični ZŠ a MŠ 

9. 1. 2009,
• výročná členská schôdza DHZ 16. 1. 2010 od 17,00 hod. v hasičskej

zbrojnici,
• fašiangovanie a fašiangovú zábavu v MKS 13. 2. 2010,
• členská schôdza 26. 3. 2010, príprava na stráženie Božieho hrobu,
• apríl - vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v obci

na ul. Kúpeľná, Konopiská, Rad, Záhumnie, Lúka,
• apríl - otváracie cvičenie, nácvik družstiev,
• máj - oslavy Dňa požiarnikov, prijatie hasičov – jubilantov 

starostkou obce,
• poľná svätá omša Na Dubinke,
• účasť na akcii Čipkárskô dňa 22. 5. 2010. 

JUDr. Imrich Kolpák,
tajomník DHZ v Brusne
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vie tor, začína pršať, obliekame si teplé veci, pršiplášte a vydávame sa na
cestu. Pred vstupom do Monkovej doliny zaplatíme po 1 €, pokraču-
jeme v stúpaní, po trase čítame náučné tabule a dávame si pozor, pretože
terén je veľmi šmykľavý. Pozerajúc na okolité štíty (Ždiarska vidla,
Havran...) sa dostávame k Širokému sedlu. Cestou zo sedla pozorujúc
pasúce sa kamzíky schádzame na Kopské sedlo. Počasie sa začína 
umúd rovať a dolinou Siedmich prameňov ku chate Plesnivec nám slnko
usuší naše premočené oblečenie. Po krátkom oddychu na chate
schádzame do Tatranskej Kotliny.
9. august 2009: Západné Tatry – Volovec – Plačlivé – Ostrý Roháč
jeden z najnáročnejších, ale najkrajších hrebeňových prechodov 
v Roháčoch. Východiskovým bodom je Ťatliakova chata, odtiaľ tráv-
natým porastom pokračujeme do sedla Zábrať a ďalej na vrchol Rákoň.
Vystupujeme na vrchol Volovca (2063 m.n.m.), cez Jamnické sedlo stú-
pame v skalnom teréne k Ostrému Roháču (2084 m.n.m.). Pri pre-
chodoch po skalných stupoch, obchádzaní neschodných balvanov sa
dostávame k najnáročnejšej časti výstupu, ktorý je zabezpečený
reťazami. Z Ostrého Roháča po hrebeni prechádzame na vrchol Plačlivé 
(2126 mnm), odtiaľ do Smutného sedla. Smutnou dolinou ideme dole 
k Ťatliakovej chate a asfaltkou na Zverovku.
6. september 2009: Vysoké Tatry – Sedielko. Sedielko je najvyššie
turisticky prístupné sedlo vo V. T. (2376 m.n.m.). Spája Malú Studenú
dolinu a Zadnú Javorovú dolinu. Zo Starého Smokovca sa lanovkou
vyvezieme na Hrebienok, pokračujeme Malou Studenou dolinou 
k Théryho chate. Oddychujeme a rozhodujeme sa, či pokračovať v ceste,
pretože začína snežiť. Väčšina pokračuje v ceste, po traverze sa dostá-
vame pod Sedielko a kaskádovite na Sedielko. Čaká nás zostup troma
skalnými prahmi. Obdivujúc štíty a Veľké Žabie pleso kosodrevinou
zostupujeme do Tatranskej Javoriny.
20. september 2009: Západné Tatry – Baníkov – Tri kopy – Hrubá
kopa – Smutné sedlo. Baníkov je najvyšším vrcholom Roháčov 
(2178 m.n.m.), nachádza sa nad Žiarskou, Roháčskou, Bobroveckou 
a Jaloveckou dolinou. Z Roháčskej doliny sa dostávame do Baníkovského

sedla, odtiaľ na Baníkov, po hrebeni na Tri kopy a Hrubú kopu. Celým
hrebeňom sú reťaze a skoby, patrí k najnáročnejším úsekom túry.
Počasie máme výborné, výhľady sú prekrásne, no musíme si dávať veľký
pozor  pri zostupe. Prechádzame popri  Roháčskych plesách a dolinou
schádzame na Zerovku, kde 8.11. 2009 slávnostne otvorili Pietne miesto
obetiam v Roháčoch.
Opísali sme Vám niektoré miesta, ktoré sme tento rok
navštívili. Môžeme povedať, že čím viac chodíme po našich
slovenských horách, tým viac nádherných miest objavujeme.
Okrem toho chodievame i do okolia, kde sa k nám často 
pridajú i pacienti z kúpeľov.  
Záverom Vám prajú turisti do roku 2010 najmä pevné
zdravie, viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.

Z. Kubusová

Za začiatok sezóny OVK Brusno možno považovať účasť na volej -
balových turnajoch 11.7. a 1.8.2009 v Moštenici a v Ľubietovej. Na
obidvoch turnajoch sa zišlo družstvo takmer v hviezdnom zložení, avšak
výkon a výsledky tomu vôbec nenasvedčovali. Takmer všetky zápasy 
v Moštenici družstvo dokázalo vyhrávať, ale len do stavu 18, keď 
nezvládlo koncovky setov a tým aj celých zápasov. Z toho dôvodu
družstvo skončilo na nelichotivom 8. mieste nasledovnými výsledkami:

Brusno – Zvolen       0 : 2  / 20:25, 21:25 
Brusno – Prievidza   0 : 2  / 18:25, 19:25
Brusno – B. Štiavnica   0 : 2  / 23:25, 24:26

Štart družstva OVK Brusno v Ľubietovej bol taktiež vzhľadom na pre-
došlé umiestnenia neúspešný, keď družstvo 5x za sebou hralo vo
finálovej skupine, teraz s výsledkami v základnej skupine sme sa tam
neprebojovali. Štartovalo 28 družstiev a OVK Brusno sa umiestnilo na
12. mieste, čím stratilo možnosť nasadenie a výhodu losovania v nasle-
dovnom ročníku (2010).
Na obidvoch volejbalových turnajoch OVK Brusno reprezentovali:
Kliment, Húska, Ďuriančík, Tišťan, Hrk, Kočan, Halgaš, Leitner, 
Hrianka, Bakoš, Smola. 
V 11/2009 začala majstrovská súťaž Horehronskej ligy vo volejbale
mužov – 23. ročník. Súťaž je rozdelená do základnej časti a záverečného
turnaja . Základná časť sa skladá z dvoch častí /jeseň – jar/ a v každej sa
hrá každý s každým na tri víťazné sety (po 5 kôl ). Po odohratí všetkých
zápasov základnej časti (10 kôl) sa uskutoční záverečný turnaj, kde sa
stretnú vo vzájomných zápasoch všetky družstvá. Hrací systém
záverečného turnaja a spôsob vyhodnotenia celkového výsledného po-
radia družstiev (prípadne zohľadnenie výsledkov základnej časti) tohto
ročníka Horehronskej ligy bude upresnený po dohode vedúcich
družstiev najneskôr do začiatku jarnej časti súťaže. 

Predpoklad je, že záverečný turnaj sa bude hrať na 2 víťazné sety a ne-
musel by sa dodržať rozdiel 2 bodov, pričom prípadná tretí set by sa hral
do 15 bodov a poradie družstiev v záverečnom turnaji by bolo výsled-
ným poradím družstiev tohto ročníka Horehronskej ligy.
Poradie v tabuľke po základnej časti súťaže sa podľa súťažného poriadku
SFC určuje podľa najväčšieho počtu bodov, pri ich rovnosti rozhoduje
o umiestnení lepší pomer setov a potom lepší pomer lôpt. Keď sa nedá
ani potom určiť poradie o umiestnení rozhoduje – výsledok vzájomných
stretnutí, a keď ani potom nie je rozhodnuté, poradie sa určí žrebom.
Víťazstvo v sete dosahuje družstvo, ktoré prvé dosiahne 25 bodov 
s rozdielom minimálne       2 body. V prípade nerozhodnutého výsledku
24 : 24 hra pokračuje dovtedy, kým nie je dosiahnutý rozdiel 2 bodov.
Prípadný piaty set sa hrá do 15 bodov s minimálnym rozdielom 2 bodov
(nekončí sa pri dosiahnutí 17 bodov).

Do 1. 12. 2009 sa odohrali 2 zápasy:
Ulička Brezno – Brusno 0 : 3 VÚ Nemecká – Brusno 1 : 3

Aktuálna tabuľka po neúplnom 3. kole je následná:
Body       Sety

1. OVK Brusno 4 6 : 1     
2. VK 40 Brezno            4 6 : 4
3. Ulička Brezno             3 3 : 5
4. VÚ Nemecká              3 5 : 9
5. Vepor Čierny Balog    1 2 : 3

Na neúspechy v turnajoch sa zabudlo, avšak sú poučením do nastáva-
júcich majstrovských zápasov, kde v prvých dvoch majstrovských stret-
nutiach družstvo nastúpilo ako vymenené. Súperov takmer zmiatlo 
z palubovky až na malé zaváhanie. Veľkým prínosom sa ukázalo za-
radenie do družstva mladého 18-ročného Matúša Halgaša z Dubovej 
a práve mladí hráči majú najväčšiu zásluhu (Kliment, Húska, Halgaš) na
výbornom vstupe do súťaže. Vhodne ich dopĺňa staršia generácia hráčov
(Tišťan, Leitner, Kočan, Ďuriančík, Smola). Mišo Bakoš by mal byť
vhodným príkladom pre mladých, prešiel mládežníckymi kategóriami
vo VTJ Petrochema Dubová, ale stagnuje a už nie je oporou v družstve. 
Záverom možno konštatovať, že ak zdravé jadro družstva nepoľaví 
v príprave, je tu predpoklad, že obháji prvenstvo z minulého ročníka 
a už aj z toho dôvodu, že prejavil záujem štartovať za naše družstvo bý-
valý hráč VTJ Petrochema Dubová – Peter Jonák.

Jaroslav Petrík

Čo nového 
vo volejbale?

Obháji si OVK Brusno prvenstvo  
v Horehronskej lige vo volejbale?

Veľký Kriváň
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Futbal

1. FK Žiar nad Hronom B 11 9 1 1 42:11 28
2. MFK Žarnovica 10 7 2 1 31:06 23
3. ŠKF Kremnica 11 7 1 3 38:16 22
4. Slovan Dudince 11 6 2 3 49:14 20
5. ŠK Selce 10 5 4 1 31:10 19
6. PS Hliník nad Hronom 11 5 2 4 22:24 17
7. OTJ Hontianske Nemce 11 5 1 5 22:20 16
8. ŠK Heľpa 11 2 3 6 19:36 9
9. OFK Slovenská Ľupča 11 2 3 6 15:41 9

10. 1. FK Horehron Závadka nad /H 11 2 2 7 15:40 8
11. Prameň Kováčová 11 2 2 7 11:38 8
12. FK 34 Brusno 11 1 1 9 8:47 4

III. liga starší žiaci - skupina C

V. liga dorast - skupina C

1. OTJ Hontianske Nemce 13 10 3 0 51:13 33
2. MFK Žarnovica 13 10 1 2 35:15 31
3. MFK Detva 13 9 2 2 40:17 29
4. ŠKF Kremnica 13 8 3 2 42:17 27
5. Družstevník Bzovík 11 7 1 3 20:13 22
6. FK 34 Brusno 12 7 1 4 20:16 22
7. OŠK Stožok 13 5 2 6 27:33 17
8. Prameň Kováčová 13 5 1 7 27:24 16
9. ŠK Hrochoť 13 5 1 7 21:28 16

10. Družstevník Očová 13 4 3 6 17:27 15
11. Klas Horné Hámre 13 3 2 8 18:39 11
12. Slovan Dudince 13 3 1 9 25:39 10
13. FK Zvolenská Slatina 12 1 0 11 9:41 3
14. OFK Slovenská Ľupča 11 0 1 10 11:41 1

1. CSM Tisovec 13 8 3 2 25:14 27
2. FK 34 Brusno 13 7 3 3 32:15 24
3. JUPIE B. Bystrica - Podlavice 13 7 2 4 32:19 23
4. Baník Štiavnické Bane 13 6 5 2 28:19 23
5. SKLOTATRAN Poltár 13 7 2 4 24:16 23
6. FK Žiar nad Hronom 13 6 5 2 24:19 23
7. Baník Kalinovo 13 6 4 3 23:15 22
8. Sitno Banská Štiavnica 13 4 6 3 19:20 18
9. MFK Revúca 13 4 2 7 20:23 14

10. FC 98 Hajnačka 13 3 4 6 24:37 13
11. FC Slovan Divín 13 4 1 8 18:33 13
12. Poľnohospodár Veľký Blh 13 3 3 7 13:24 12
13. PS Hliník nad Hronom 13 3 0 10 21:33 9
14. Prameň Dolná Strehová 13 2 2 9 11:27 8

IV. liga dospelí - JUH

Tabuľka strelcov – IV. liga dospelí - JUH:
1. Peter Stacho (Podlavice) 11 gólov,  2. Roman Švidráň (Brusno) 8 gólov,  3. Tibor Püšpöky (Kalinovo)  8 gólov

Výsledky našich mužstiev
po jesennej časti ročníka 2009/2010

Pavol Lihan


